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Van bĳ zĳn ontstaan tot vandaag heeft het Belgische
Koningshuis altĳd een heel nauwe band gehad met de
spoorwegen. Train World en de NMBS hebben daarom
beslist hieraan een tĳdelĳke tentoonstelling te wĳden om
een licht te werpen op de boeiende en grotendeels
onbekende geschiedenis van het koningshuis met de trein.
De tentoonstelling is tot stand gekomen met de onmiskenbare steun van Zĳne Majesteit Koning Filip, de diensten van
het Koninklĳke Paleis, de Koninklĳke Vereniging Dynastie
en Cultureel Erfgoed. Dus reden te meer om meer te weten
te komen over deze tentoonstelling.
Wĳ worden rond 10.00 uur begeleid door een gids van Train
World die ons een woordje uitleg zal verschaffen in het
kader van deze tentoonstelling. De rondleiding duurt
ongeveer 2 uur – het parcours is makkelĳk te doen en liften
zĳn beschikbaar in de gebouwen.
Wĳ kunnen slechts een deel van het totale museum
bekĳken. Het loont zeker de moeite om nadien terug te gaan
en de rest van de collectie van het museum te bekĳken. Het
museum geeft een goed beeld over de wereld in en rond de
trein.
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Na de Expo Royals &Trains laten we ons in de
namiddag onderdompelen in de volkssfeer van den
“echte” Brusseleir. We starten de “Culinaire
Marollen-wandeling “ met een middaglunch in een
typisch Brussels restaurant.Twee gidsen komen ons
hierna ophalen. Zĳ bezitten de gave om van elke
wandeling een heuse happening te maken met
historische weetjes, anekdotes, sketches, wetenswaardigheden, feiten en af toe een lied. De nadruk
wordt vooral gelegd op de Brusselse eetcultuur. De
humor van Renaat Grassin, beter bekend als het
Ketje, komt als het ware terug tot leven in het pittige
“Brussels-Vloms”.
We wandelen door de volkswĳk “ Quartier Marolles” door de Hoogstraat met zĳn antiquairswinkels,
ontdekken het geboortehuis van Toots Thielemans, het Vossenplein, de Kapelle-kerk en nog zoveel
meer.
Tĳdens de tocht worden we op een achttal hapjes getrakteerd waaraan telkens een verhaal of anekdote verbonden is. We sluiten deze ludieke wandeling af in een gezellig Brussels café.
Het wordt dus een ware happening voor oren, ogen en mond, … die je zeker niet mag missen!

Kapellekerk

Vossenplein

PRAKTISCH
Vertrek om 9.00 uur op de parking KWB, Hombekerkouter 14
Kostprĳs All-in 90,00€
voor
Inkom en rondleiding met gids EXPO ROYALS & TRAINS
MIDDAGMAAL: Kaaskroketten - Kalfsblanquette met friet -Tiramisu
Drank: 1 pils of rode/witte wĳn of soft drank + 1 koffie of thee
CULINAIRE MAROLLENWANDELING met gids en 8 hapjes
Vervoer autocar: maximum 50 personen
Terug in Hombeek rond 19.00 uur

Inschrijven door betaling van 90,00€
op rekening van Hoembeka BE73 7332 1720 5460 vóór 5 oktober 2022
Met vermelding : Expo & Culinaire Wandeling
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U I T E E N O U D DA G B O E K
“Meester Bertens”, een bekend Hombekenaar, werd na zijn studies aan de Mechelse
normaalschool eerst leraar in Terhagen (Rumst). Vanaf 1910 was hij als onderwijzer
te Hombeek lange tijd titularis van het vijfde en zesde leerjaar. In 1945 volgde hij
Alfons Mariën op en werd hoofdonderwijzer. Vijf jaar later, in december 1950, was
het tijd om op rust te gaan. Hij was dan 67 jaar en had veertig jaar onderricht gegeven in Hombeek. Zeer verbonden met het dorpsleven heeft hij een dagboek nagelaten met vele markante anekdotes over het plaatselijk landelijk leven.

Emiel BERTENS
1883 - 1962

Deze notities moeten in de dertiger jaren opgeschreven zijn. Hij vertelde ook over
zijn eigen jeugd. In dit verhaal “Vanuit de toren” geeft hij zijn indrukken weer bij een
verholen bezoekje dat hij als kleuter ooit maakte in onze klokkentoren.

VANUIT DE TOREN

Het orgel in onze kerk is geklasseerd
als monument. Dit gebeurde bij Koninklijk Besluit van 12.10.1981. Buiten wat dorpszichten, die bescherming genieten is het orgel, naar ons
weten, het enige “monument” van
Hombeek.

Een misdienaar had me in het oor
geblazen om met hem een bezoek
te brengen boven op de toren. Hij
was ervaren in die dingen. Niet enkel om het gevaar maar vooral ook
om de overtreding van het geldende
verbod was dit een echte "tour de
force".

Over de oorsprong en tijd dat het
gebouwd werd is grote onzekerheid.
Het is in Hombeek gekomen rond
1680. Dan werd de toren aan de binnenzijde van de kerk open gemaakt
met de grote rondboog. Vermoedelijk is Jan Antoon Locquet van Carmosteyn de initiatiefnemer en geldschieter geweest. Het barokorgel van
oorsprong uit Henegouwen, mogelijk
zelfs uit de omgeving van Wenen,
werd geromantiseerd. Een ombouw
naar de oorspronkelijke staat is quasi ondoenbaar, tenzij met enorm
grote kosten. Het blijft een dood
monument.

De eerste étappe verliep langs de
wenteltrap naar het doksaal of
hoogzaal.

De grimmige laddertrap, langs waar we onze tweede étappe moesten aanvangen, schrikte mij af. De laddertrap was zonder leuning, bijna stijlrecht
doch stevig gebouwd.

Daar ontdekten we het binnenwerk
en de trappers van het kerkorgel en
het mechanisme van het torenuurwerk. Tegen een hoge muur stond
een groot afgedankt planken kruis.
Daarop waren de martelingen van
Ons Heer afgebeeld met lans,
spons, nagels, geselroede en kroon.
Op de 4 uiteinden stonden de 4
waarden: dood, oordeel, hel en hemel.

Geen vrees dat de treden
zouden breken of doorkraken. Nu we "a" gezegd hadden, moesten we ook "b"
zeggen. Op de laatste trede
stootten we met het hoofd
tegen een valdeur. Eens die
opengeduwd konden we de
vloer van het klokkenhuis
betreden. We waren verbaasd bij het zien van die
reuzen-grote bronzen klokken met zware klepels. De
houten balken waaraan ze
bevestigd waren moesten
wel ijzersterk geweest zijn
om zulke zware gewichten
te dragen.
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In 1751 werd de
Hombeekse kerktoren verhoogd.
De klokken verhuisden naar het
nieuwe klokkenhuis, één compartiment hoger.
De oude galmgaten werden dichtgemetseld en kregen aan de buitenzĳde een siermotief.
Dat is aan de buitenzijde te zien
aan de steenstructuur maar ook
van binnen zĳn de
oude galmramen
goed zichtbaar.

Zie de twee foto’s.

Als we door de galmgaten naar
beneden en in de verte keken
scheen ons de pastorijtuin dichterbij geschoven. Wij hielden
ons wat op afstand om niet gezien te worden door mijnheer
Pastoor, maar ook wel uit vrees
voor de duizeligheid.
De dikke torenmuren waren
met geen andere muren te vergelijken, tenzij misschien met
deze van versterkte kastelen en
van de Brusselpoort te Mechelen, monumenten die aan de tand
des �jds weerstand hadden kunnen bieden.
Van uit de toren had men zicht op de oude
pastorĳ en de hoeve Goossens met de gebouwtjes erachter. Nu is er het dorpshuis
met pad naar de kerk en feestzaal en zomerbar “ ’t Oudt School”

Van het klokkenhuis was er een vierkante opening die verbinding gaf
met de zolder boven de kerk. Gebukt
bereikten we dit donker hol. Mijn
voorman waarschuwde mij niet af te
dwalen van het halve meter brede
houten padje dat voortliep tot boven
het hoogkoor. Een stap ernaast zou
een val door het plafond voor gevolg
kunnen hebben. Op handen en voeten, de ogen wijd opengesperd kropen we vooruit, langzaam en met
kloppend hart.
Het dakgebinte met de ronding boven het schip waar momenteel aanvreting is van de boktorkever
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Het afdalen langs de laddertrap
leek ons gevaarlijker dan het klimmen. Wij drukten ons lijf tegen de
treden en omknelden stevig de zijplanken. Voetje bij voetje ging het
voorzichtig omlaag tot we op veilige gelijke bodem stonden. Eens
buiten de kerk hadden we het gevoel of een zwaar pak van ons hart
gevallen was. We maakten ons
spoedig uit de voeten om onszelf
niet te verraden. Ons avontuur
hebben we aan niemand durven
vertellen.

Op het einde gekomen, rustten we een poosje uit om ons uiteindelijk
om te keren om op dezelfde manier terug op de toren-zolder te komen. In het dak waren een paar vierkante vensterkens, iets groter
dan mijn hand. De klaarte van het zonnelicht moedigde ons wat aan
in deze donkere en wat akelige omgeving.
Het was onheilspellend stil tot het gekir van kerkduiven ons opschrikte. Tijdens de kruiptocht was er geen kerkuil te bespeuren. We maakten - deels uit angst - wat gerucht om hem op te jagen, wetende dat
ze het daglicht toch niet verdragen.
Ik dacht aan een verhaal van de oude koster. Hij vertelde dat zijn
voorganger zijn goudvinkjes ergens op de kerktoren verborgen had.
Daar zouden ze veilig zijn tegen de dieven. Hij beging echter een
onvoorzichtigheid. Tegen de schuilplaats hing hij een briefje met de
waarschuwing: "Opgepast, hier wonen uilen!". Een tijdje later klom
de koster naar boven en vond tot zijn grote verbazing een nieuw
briefje met de woorden: "Hier hebben uilen gewoond!" En werkelijk,
het nest was leeg. Zijn schat was verdwenen. Met enige humor hing
hij er een ander briefje op met erop: "Hier zullen geen uilen meer komen wonen!"

Toch beklijfde ons een zekere fierheid. De volgende maal dat we
onder de toren kwamen, keken we
op naar de galmgaten. Hoog, zeer
hoog en daarachter zaten de klokken! We werden een beetje warm
vanbinnen, ook van trots.

Die stoutmoedige verkenningstocht deed me terugdenken aan
een verhaal van onze pastoor in de
klas van catechismus bij de voorbereiding op de eerste communie.
Een oud vrouwke, een trouwe kerkgangster trouwens, had maar één
gebrek: de achterklap. Dat kwam
aan de oren van mijnheer pastoor.
Hij deed het oud vrouwke komen
en zegde haar: "Hier neem deze
zak, draag hem op de toren en
schud hem uit door de galmgaten".
De zak zat vol pluimen van pas geslachte kippen. Zij gehoorzaamde
en bracht en ledige zak terug op de
pastorij. Toen zei de pastoor: "En,
mijn beste, verzamel nu terug al de
pluimen”. Ze lagen wijd en zijd verspreid door de wind. Het vrouwtje
keek verbaasd op en voelde zich
machteloos. Daarop gaf de dorpsherder haar de volgende zedenles:
"Het is niet moeilijk het kwaad uit
te strooien, maar de schade terug
goed maken die erdoor veroorzaakt is, dat is wat anders!"
Er is een oud gezegde: " verboden
worden opgelegd om de kans te
bieden ze te overtreden"
Ward DK
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Op 19 juni, kermis in Hombeek, deed het dorpshuis zĳn deuren
open en vierde feest. Alle verenigingen die in het dorpshuis een
vaste plek hebben konden hun eigen werking voorstellen. Dat
deed ook Hoembeka.
Eddy Solie was de ganse namiddag bereid om geïnteresseerden verder te helpen bĳ vragen in verband met genealogie,
digitale archivering, bevolkingsregisters, parochiale registers,
archief.
Hoembeka had nog voor
een extraatje gezorgd.
Met behulp van het
prachtige boek dat Ward
De Kempeneer maakte
over het leven en werk
van Jan Bertens was het
mogelĳk een tentoonstelling op te zetten. Het
werd een buitengewoon
succes.
Alle bezoekers waren verwonderd over wat Jan tĳdens zĳn
leven gecreëerd had: tekeningen, schilderĳtjes, gedichten.
Niet alle werken konden tentoongesteld worden; nog een groot
aantal bleef opgeborgen in kartonnen dozen.
Beatrice
Knops,
weduwe van Stefan
Binst en kleinzoon van Jan Bertens, had enkele jaren
geleden deze collectie geschonken aan Hoembeka.
Beatrice bracht samen met haar moeder een bezoek aan
de tentoonstelling.
Ze was echt gelukkig te zien hoe Hoembeka het werk van
Jan waardeert.
Jan was bezeten door tekenen en dichten en pas vĳftig
jaar na zĳn dood wordt pas duidelĳk hoe getalenteerd
deze man was.
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Op zondag 1 mei wandelden we in Zemst-Laar.
Het was een mooie wandeling die afgesloten
werd met een lekker
ontbĳt, zoals steeds, spek
met eieren, zeer lekker
klaargemaakt door de
kookploeg van het Black
Jack Saloon.

40 jaar Hoembeka. Dat moest gevierd worden!
Op zondag 25 juni konden 70 goedgeluimde leden genieten van een heerlĳk jaarfeest in het Sint-Michielskasteel.
Na het aperitief in de tuin vonden we onze plaatsen
aan tafel aan de hand van vlaggetjes uit landen waar
we ooit samen op reis waren.
Het feest stond in het teken van het 40 jarig bestaan
van onze heemkring.
Wie kon er beter terugblikken op deze gebeurtenis dan
onze ere-voorzitter Ward De Kempeneer die met veel
enthousiasme vertelde over de beginjaren en hulde
bracht aan de stichters en de diverse bestuursleden.
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Op donderdag 25 augustus fietsten we
samen naar Lier.
Het was een warme dag, maar met de
nodige stops en verfrissingen onderweg
lukte alles zonder problemen.
Na het lekker eten in het Hof van Aragon
en een rondleiding in het Begĳnhof van
Lier konden we de terugweg aanvangen.
Nog een korte stop aan de ruïnes van het
kasteel Ter Elst en dan langs de Nete tot
aan de Battelliek waar we konden proeven
van lekkere hapjes en de plaatselĳk
gebrouwen bieren en limonades.
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Het bezoek waar iedereen naar uitkeek in Barcelona was de Sagrada Familia,
het meesterwerk van Antoni Gaudi. Ook de andere architecten van de
Catalaanse Art Nouveau hebben prachtige gebouwen ontworpen.
Het gerenoveerde Hospital Santa Crau en de Palau de la Musica van
architect Montaner waren blikvangers.
Picasso studeerde en werkte lange tĳd in Barcelona. In het Picasso-museum
ontdekten we de evolutie van zĳn werk.
We bezochten de oude stad, de kathedraal Santa Eulalia, wandelden door de
Gotische Wĳk en op de Ramblas....
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We brachten een bezoek aan de kelders van de cavaproducent Codurniu en
genoten van een rondrit; van 2 km. door de oude kelders. Een proeverĳ
mocht uiteraard niet ontbreken
In het klooster en bedevaartsoord van Montserrat kwam iedereen even tot
rust en werd met ingetogenheid het beeld ven de Zwarte Madonna
aangeraakt.
Girona verraste ons met de smalle steegjes, de prachtige kathedraal en de
Romeinse baden.
Het Dalimuzeum in Fiqueras was een belevenis.
Bedankt aan de organisatoren Herman en Hilde evenals de uitstekende gids
Wendie.
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KANTOOR WILLIAM CORNETTE BVBA
VERZEKERINGEN – BANKZAKEN
BANKSTRAAT 7
2811 MECHELEN-HOMBEEK
TEL: 015/414819 – FAX: 015/424092
william.corneMe@porPma.be

Hombeek / Leest / Kapelle-op-den-Bos

De Jongh - Gits BV
Hombeek@argenta.be • 015/41.09.90
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KBC Bank & Verzekering
Grote Markt 27
2800 Mechelen
015/298200
mechelen.centrum@kbc.be

S
c
h
o
o
n
h
e
i
d
s
s
a
l
o
n

0
4
7
26
65
1
9
6

B
HP 1018
EG

Hoeve
Ten Bossche

www.hoevetenbossche.be

Ook open op
zondagvoormiddag

COIFFURE NICOLE
Gemeentestraat 29
Hombeek
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Retouradres:
R. Schelkens
Bankstraat 158
2811 Hombeek

Driemaandelĳks tĳdschrift P209706
Afgiftekantoor 1980 ZEMST

Naar goede gewoonte is er op zondag 6 november rond 12 uur opnieuw een dierenzegening
en paardenommegang na de viering in de kerk om 11 uur.
Wĳ herdenken in deze gebedsviering de Hoembeka-leden die in 2022 overleden zĳn.
Een mooi mens verliezen maakt verdrietig en doet pĳn. Met veel eerbied herinnert Hoembeka zich
de fijne momenten uit het leven van:
Roger Van Opstal
echtg. Amanda Verbergt
Herman Parms
echtg. Marjet Nuytiens
Ward Rottiers
echtg. Suzy Van Winghe
Rosette Pessendorffer

03-08-1946 / 26-12-2021
01-03-1933 / 31-03-2022
11-12-1943 / 06-04-2022
25-04-1954 / 28-08-2022

Verantwoordelĳke uitgever: R. Schelkens, Bankstraat 158 - 2811 Hombeek.
Brochure gemaakt met editoo, www.editoo.be - E-mail: info@editoo.be - Tel.: 053 63 03 86.

Wĳ nodigen alle leden uit op deze viering en verwelkomen alle aanwezigen daarna met een opwarmertje bĳ het vertrek van de paardenommegang aan de kerk
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