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De bestuursploeg van Hoembeka nodigt alle leden uit voor de nieuwjaarsreceptie met
aansluitend onze jaarlĳkse algemene vergadering.

Programma
Ontvangst met een drankje en een hapje

Terugblik op de activiteiten 2022
Benoeming effectieve leden Hoembeka
Goedkeuring van de jaarrekeningen
Vooruitblik op de activiteiten van 2023

Impressie “Huizen onder onze toren in 1840”
door Bart Verlinden en Ward De Kempeneer

De statuten van Hoembeka zĳn op de vorige Algemene Vergadering aangepast, conform de nieuwe
vennootschapswetgeving.
Volgens deze aangepaste statuten kunnen Hoembeka-leden, die regelmatig aan de activiteiten
deelnemen, zich kandidaat stellen als “effectieve leden” van de Heemkundekring Hoembeka vzw.
Geef hiervoor uw naam op aan onze voorzitterr, liefst per mail, rene.schelkens@gmail.com, en dit
uiterlĳk 15 januari 2023.
De kandidaat effectieve leden kunnen dan, na goedkeuring op de Algemene vergadering, geldig
stemmen, samen met de bestuursleden, voor alle agandapunten van deze Vergadering.

Om onze werking in de beste omstandigheden te
kunnen blĳven doen, hebben we uw bĳdrage nodig.

Betaal nu uw lidgeld door storting op de
bankrekening van Hoembeka

BE73 7332 1720 5460
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KANTOOR	WILLIAM	CORNETTE	BVBA		
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www.hoevetenbossche.be
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Londen heeft zĳn TATE, Madrid zĳn PRADO en
Vlaanderen heeft nu ook zĳn vernieuwde topmuseum, het
KMSKA dat op zaterdag 24 september 2022 plechtig werd
geopend. De afgelopen elf jaar werd het historisch
gebouw van het KMSKA volledig gerenoveerd. Voor een
slordige 100 miljoen euro werd de museumruimte
professioneel uitgebreid met een nieuw volume in de
historische patio’s. Daardoor komt er 40 procent extra
tentoonstellingsruimte bĳ. Met zĳn 8.400 kunstwerken is
de collectie van het KMSKA de grootste en de meest
waardevolle van Vlaanderen. Ze kan onder meer pronken
met meesterwerken van James Ensor, Pieter Paul
Rubens, Jan Van Eyck, Rik Wouters, Salvador Dali, René
Magritte, Antoon Van Dĳck, Amedeo Modigliani en Jean
Fouquet. Het oudste werk dateert uit de vroege 14de
eeuw. Het betreft voornamelĳk kunst uit België en de
Zuidelĳke Nederlanden, maar ook een ruim aantal
internationale stukken van uitzonderlĳke kwaliteit zullen de
ware kunstliefhebbers zeker kunnen bekoren.

Dit vernieuwde museum kent een overweldigend succes en stond reeds lang op het verlanglĳstje van
Hoembeka. Op donderdag 16 maart 2023 hebben we dan toch voor onze groep een plaatsje kunnen reserveren
in de voormiddag. Onder de kundige leiding van een drietal museumgidsen, zullen we kunnen genieten van een
leerrĳke rondleiding in het nieuwe Koninklĳk Museum van Schone Kunsten Antwerpen.

Rond de middag brengt de autocar ons naar de gezellige Antwerpse brasserie “De Bomma”, waar we all-in
zullen kunnen genieten van een heerlĳke lunch.

In de namiddag
tappen we uit een
ander vaatje. We
gaan op stap met
twee authentieke
Antwerpenaars ,
die ons de “Minder
gekende hoekjes
in Antwerpen” zul-
len laten ontdek-
ken. We zĳn be-
nieuwd . ?

PRAKTISCH
Vertrek om 9.00 uur op de parking KWB Hombekerkouter

Kostprĳs All-in 94,00€ voor
Inkom en rondleiding met gids

Koninklĳk Museum van Schone Kunsten
Wandeling langs de verborgen hoekjes van Antwerpen met gids

Middaglunch All-in: voorgerecht - hoofdschotel - dessert
Drank: aperitief maison - wĳn/bier of frisdrank - koffie of thee

Vervoer autocar : maximum 50 personen
Terug in Hombeek rond 19.00 uur

inschrĳven door betaling van 94.00€
op rekening van Hoembeka BE73 7332 1720 5460

voor 1 maart 2023

AANDACHT !
Houders van een museumpas
hebben gratis toegang tot het

museum en betalen
74 EURO
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HOEMBEKA PROGRAMMA BOEDAPEST  2023 
donderdag 18 mei  
VLUCHT BRUSSELS - LISZT FERENC + TRANSFER → HOTEL ALICE **** (5 nachten) 
                                                                                                                                                                                                          

Aankomst Budapest met directe vlucht Brussels Airlines SN 2811 om 17:10                                                    
Rendez-vous met gids Eva Sipos Kramer op de luchthaven en bustransfer naar Hotel Alice ****                         
Check-in hotel 18:00 

vrijdag 19 mei                                                                                                                                                
BUDA-REGIO: MATTHIAS KERK + VISSERSBASTION + HISTORISCH MUSEUM 

In de Matthiaskerk met zijn prachtig 

interieur bewonderen we het graf van 

koning Béla III met zijn vrouw Anne de 

Châtillon en het altaar waar Sissi en 

haar man keizer Franz Josef  werden 

gekroond. De kerk draagt de naam van 

koning Matthias Corvinus (1458 -1490), 

die in 1470 opdracht gaf tot de bouw 

van de zuidelijke toren ter uitbreiding 

van de oorspronkeljke O.-L.- Vrouwe-

kerk (1255). Tussen 1873 en 1896 

werd de kerk door Frigyes Schulek 

grondig verbouwd en kreeg ze haar 

huidig neo-gotisch aanzien.  

In de namiddag hebben we een rond-

leiding in het Vissersbastion, een van 

de beroemdste bouwwerken van de stad. 

Het werd gebouwd naar een neo-romaans 

ontwerp van Frigues Schulek aan de rivier-

zijde van de Kasteelheuvel tussen 1895 en 

1901. De zeven kegelvormige torentjes van 

het bastion symboliseren de tenten van de 

nomadische Magyaren, de latere Hongaren 

die zich in 896 in de Romeinse provincie 

Pannonia vestigden. De steden Buda, Pest 

en Obuda maakten toen ook al deel uit van 

deze provincie. Het Vissersbastion, gebouwd 

ter ere van het duizendjarig jubileum van 

Boedapest, biedt een prachtig panorama 

over de stad. In het Koninklijk Paleis van 

Budapest, waar eertijds de Budaburcht stond, bezoeken we het Historisch Museum waar we worden inge-

wijd in de geschiedenis van Boedapest en zijn burcht. De meest opvallende kamers in het museum zijn de ka-

pel en de gotische zaal. De kamers dateren uit de tijd 

van het groot gothisch paleis dat koning  Szigismond 

(1387 - 1437) op de fundamenten van de Budaburcht 

liet bouwen. De kelder van het museum is interessant 

voor de ruïnes van het oude paleis, die daar nog te 

zien zijn. De Budaburcht was zeven eeuwen lang de 

residentie van het Hongaarse koningshuis.                                                                               

De Oostenrijkse Habsburgers verdreven de Turken in 

1686 uit Boedapest. Hierbij werd het paleis vernield. 

De Habsburgse heersers bouwden op de ruïnes een 

kleine barokstad, die ze omringden met vestingsmu-

ren. De burcht werd daarbij omgebouwd tot hun ko-

ninklijk slot. 
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zondag 21 mei                                                                                                                                                                 
PEST REGIO: SZÉCHENYI SPA + DOHÁNY SYNAGOGE + JOODS MUSEUM + 1-UUR 
DONAUCRUISE 

 
 ‘s Ochtends belichten we de be-
zienswaardigheden van de regio 
Pest: het Heldenplein, de opera, de 
Andrássy Avenue en het stadspark 
met het kuuroord Széchenyi Spa. 
Dit beroemde neo-barokke paleis 
werd speciaal gebouwd om de ba-
den te herbergen. Hongarije is al 
vele eeuwen hét land van de warm-
waterbronnen.                                               
De Romeinen bewoonden het Óbu-
da-deel van de Koningin van de Do-
nau. Ze noemden het Aquincum 
naar het “acqua” van de vele warm-
water bronnen. Deze Romeinse ko-
lonisten bouwden de eerste spaba-
den en de 16de-eeuwse Turkse be-
zetters zijn nu nog steeds gekend voor de vele Turkse baden in Boedapest, die nog steeds in gebruik zijn. 
Na de lunch in een plaatselijk restaurant maken we kennis met de Joodse cultuur in Hongarije. We maken een 

wandeling door de Joodse wijk en be-
zoeken de Dohány Utca Synago-
ge, een van de grootste ter wereld, 
gebouwd in neo-Moorse stijl. Het Ho-
locaust Memorial Monument in de tuin 
is opgericht in 1989. Het ligt bovenop 
een massagraf uit 1944 -1945. Elk 
blad van de metalen treurwilg draagt 
de naam van een tragisch omgeko-
men Joodse familie. De nazi-bezetting 
van Boedapest begon in maart 1944. 
Het getto van Boedapest omvatte ver-
schillende straten van de oude Joodse 
wijk, waarbij de grote Neolog-synago-
ge aan de Dohany-straat en de syna-
goge aan de Kazinczy-orthodoxe 
straat. Het getto werd omsloten door 

hoge muren die werden bewaakt om 
smokkel of ontsnappen van mensen 
te voorkomen. Het werd opgericht 
na een decreet van de Hongaarse re-
gering van nationale eenheid onder 
leiding van de Pijlkruisers, een Hon-
gaarse fascistische, pro-Duitse, anti-
semitische  partij. 70.000  Joden 
werden overgebracht naar dit getto. 
We sluiten de dag af met een 1 uur-
rondvaart met privéboot op de 
Donau. De rivieroever van Budapest 
staat op de UNESCO Werelderfgoed-
lijst. De boottocht geeft ons de kans 
om de historische gebouwen en 
bruggen van de Hongaarse hoofd-
stad te bewonderen en de fantastische sfeer van de stad te ervaren. 
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maandag 22 mei                                                                                                                                                
BUSUITSTAP DONAUBOCHT : ESZTERGOM + VISEGRÁD + SZENTENDRE  
 

We bezoeken Esztergom gelegen aan de Do-
nau, die daar de grens vormt met Slowakije. Het 
is een van de oudste steden van Hongarije en is 
sinds de 11de eeuw een belangrijk koninklijk en 
kerkelijk centrum. Esztergom stond aan de wieg 
van Hongarije en bleef tot 1256 haar hoofdstad. 
In de 10de eeuw werd Stefanus I (István I) er 
geboren. Hij verenigde de Magyaarse clans en 
stichtte Hongarije. Paus Silvester II erkende Ste-
fanus in 1001 als eerste Christelijke koning van 

 

Hongarije. Hij gaf hem een gouden kroon bezet met juwe-
len, een zegebrief en een apostolisch kruis. Ter herinnering 
aan de kroning werd een monumentaal beeld naast de ba-
siliek geplaatst. De kathedraal van Esztergom  op de top 
van Castle Hill, is de grootste kerk van Hongarije. De kost-
baarste liturgische collectie van het land bevindt zich in de 
schatkamer van de kerk. Dichtbij de kathedraal op de 
burchtheuvel (Várhegy) ligt het koninklijk paleis, dat werd 
gebouwd van de 10de - 12de eeuw. Het werd blootgelegd en 
gerestaureerd. Hier zou Godfried van Bouillon in 1096 door de Hongaarse koning Kálman zijn ontvangen. 

Godfried vroeg de koning toestemming om met 
zijn kruisvaardersleger door zijn rijk te mogen 
marcheren. Koning Kálman gaf hem deze toe-
stemming op voorwaarde dat de kruisvaarders 
zijn land onderweg niet zouden plunderen en 
op voorwaarde dat de kruisvaarders samen met 
het Hongaarse leger, Belgrado zouden helpen 
veroveren op de Serviërs. Godfried van Bouillon 
hield die twee beloften. Na de rondleiding in de 
kathedraal bussen we verder naar het histori-
sche Visegrád. De koninklijke zetel van Hon-
garije verhuisde naar daar in 1326. Onder im-
puls van koning Matthias Corvinus (Máthyas I) 
groeide de stad uit tot een artistiek centrum. 

Een pauselijke legaat noemde Visegrád: "Een Paradijs op Aarde". Het panoramische uitzicht op de Donaubocht 
in Visegrád is een must. Het laatste stadje aan de 
Donaubocht dat we bezoeken is Szentendre. Het is 
een charmant barokstadje aan de oevers van de Do-
nau, bekend om zijn musea en kunstbezienswaar-
digheden. Het is geliefd bij kunstenaars als plek om 
te wonen en te werken. Met zijn kronkelende straat-
jes, kerktorens, kleurrijke huizen, smalle steegjes, 
restaurants, cafés, winkels en ambachtelijke kraam-
pjes is het een paradijs voor toeristen. De stad is 
verschillende keren bewoond geweest door Servi-
sche immigranten en dit weerspiegelt zich vandaag 
in de bouwstijl van huizen en kerken. Na de wande-
ling en de rondleiding in het keramiekmuseum Ko-
vács Margit, is er shoptime in Szentendre.                                                                                                                                             
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dinsdag 23 mei 
BUSTRANSFER BOEDAPEST VIA GÖDÖLLÖ NAAR EGER  (3 nachten)           

                                                                                                                                                                              
Na het ontbijtbuffet stevenen  
we richting Gödöllö voor een 
rondleiding in het Gödöllőpaleis: 
„het Versailles van Hongarije”. 
In dit magnifieke kasteel met 
grandeur, treden we in de voet-
sporen van de legendarische 
keizerin Sissi. Het paleis werd 
rond 1735 in barokstijl gebouwd 
door de familie Grassalkovich, 
een van de rijkste aristocrati-   
sche families in Hongarije. Het 
U-vormige paleis werd meteen 
een gigantisch complex, met 
136 kamers, acht vleugels, een 
kerk, een theater, een badhuis, 
een manege, een serre en een                                       
enorme tuin. Toen het laatste lid 
van de familie stierf, kwam het 

paleis tijdens het Oostenrijks-
Hongaarse rijk in 1867 in han-
den van de Habsburgers. Het 
vorstelijke huis werd de favo-
riete zomerresidentie van kei-
zer Franz Joseph en zijn vrouw 
Elizabeth, beter bekend als 
keizerin Sissi. De Oostenrijkse 
sprookjeskeizerin verbleef erg 
graag in het Gödöllőpaleis. 
Daar kon ze ontsnappen aan 
het benauwende hofleven en 
vooral aan haar schoonmoeder 
in Wenen. Ze liet kamers naar 
eigen smaak inrichten in haar 
favoriete violetkleur. Ze ont-
ving graag vrienden, hield van 
paardrijden en organiseerde 

                                                                         
jachtpartijen. Op deze manier probeerde 
de Weense keizerin het vertrouwen van 
de Hongaarse adel te winnen. Tijdens 
het bezoek zullen we ons een beeld kun-
nen vormen van het rijke leven van de 
Habsburgse adel in de hoogtijdagen van 
het Oostenrijks-Hongaarse dubbelrijk.  
Er zijn 31 kamers te bezoeken op de be-
gane grond en de eerste verdieping, die 
prachtig zijn ingericht met antieke meu-
bels, kroonluchters en porseleinservies. 
Je ziet Sissi's lavendelkleurige privé-ap-
partementen, haar geheime salon, de         
balzaal, de paleiskapel en het prachtige 
barokke kasteeltheater.  
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woensdag 24 mei                                                                                                                                 
RONDLEIDING BASILIEK VAN EGER + SIGHTSEEINGTOUR MET MINI-TREIN  

's Ochtends verkennen we het stads-
centrum van Eger met zijn majestu-
euze barokke gebouwen en worden 
we rondgeleid in de basiliek van 
Eger, waar we worden getrakteerd op 
een orgelconcert. De basiliek van Eger 
is het enige gebouw in klassieke stijl 
en is de op één na grootste kerk van 
Hongarije. Zij is toegewijd aan Sint-
Jan. Zij werd tussen 1831 en 1836 ge-
bouwd naar een ontwerp van József 
Hild. De koepels zijn versierd met 
fresco's van István Takács, een kun-
stenaar uit Mezőkövesd. In zijn schil-
derijen vind je de typische motieven 
van de Matyóstam terug. Het orgel is 
19de-eeuws en komt uit Salzburg. De 
beelden in de kathedraal zijn van de hand van Marco Casagrande.  

Na de lunch in een plaatselijk restaurant in het centrum van Eger, start de “Mini-train Sightseeing Tour 
Eger, die ons de belangrijkste bezienswaardigheden van het stadscentrum laat zien: Fort Eger, de Ottomaanse 

minaret, het Lyceum Episcopal en last but 
not least: ” de Vallei van de mooie Vrouwen” 
(Szépasszony-völgy). De wijnbouw van Eger 
werd geïntroduceerd door Italiaanse kolonis-
ten en de traditie gaat terug tot de jaren 
1200. De eerste archiefvermelding van Szé-
passzony-völgy dateert uit 1843. Er waren al 
wijnkelders aan het eind van de 18de eeuw. 
Volgens sommigen dankt het zijn naam aan 
een Keltische godin, en volgens anderen ver-
kocht een mooie vrouw hier de eerste Eger-
wijnen. De transformatie van de wijk begon 
in de vroege jaren 2000. In die periode wer-
den een sierpark, een parkeerplaats en een 
picknickpark aangelegd, de wijnkelders gere-
noveerd, openbare sculpturen geplaatst en 
een marktplein aangelegd. 

Het beroemde Fort Eger speelde een 
belangrijke rol in de Hongaarse geschie-
denis vanwege de heroïsche strijd van 
de stedelingen tegen de Ottomaanse 
Turken in 1552. Een leger van 35.000 - 
40.000 Ottomanen bestormde het kas-
teel, dat 2.100 - 2.300 verdedigers tel-
de. Enorme verliezen dwongen de Tur-
ken de bestorming af te blazen. Slechts 
1.700 heldhaftige verdedigers overleef-
den deze Turkse furie. 

Na de sightseeingtour met de mini- 
trein is de rest van de dag vrij te 
besteden in Eger.  

Diner, overnachting en ontbijtbuffet in HOTEL EGER &PARK  
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donderdag 25 mei                                                                                                                              

BUSUITSTAP NAAR HOLLÓKÖ  

We vertrekken met de bus van Eger naar Hollókő, een pittoresk dorp met 800 jaar oude tradities. 

 

  UNESCO Werelderfgoed 

                                                              

De plaatsing op de erfgoedlijst is gemotiveerd door de goed bewaard gebleven dorpsbebouwing uit de 17
de

 en 

18
de

  eeuw in combinatie met de traditionele dorpscultuur van de Palóc-bevolking. Het dorp, genesteld tussen 

pittoreske heuvels, heeft zijn honderd jaar oude tradities zorgvuldig bewaard. De dorpse sfeer brengt ons hon-

derd jaar terug in de tijd.                                                                                

Bij aankomst in Hollókő verwelkomen leden 
van het Hollókő Vrouwenkoor gekleed in regio-

nale kostuums ons op het boerenerf bij de in-

gang van het dorp met pálinka en cheesecake 

of scones (pogácsa). Terwijl u geniet van de 

huisgemaakte culinaire hoogstandjes, bent u 

getuige van een onvergetelijke voorstelling, 

gevolgd door een wandeling door het dorp met 

stops bij het dorpsmuseum en de weverij. 

Onderweg leren we wat over de geschiedenis 

en etnografie van Hollókő.                                                            
De lunch met typisch Hongaarse gerechten  

wordt geserveerd in het dorpspension “De Ge-

ranium.”                                                                          
Avonddiner, overnachting en ontbijtbuffet in 

hotel EGER&PARK 

 

vrijdag 26 mei                                                                                                                                    

TRANSFER → EGER VIA GÖDÖLLO →  AIRPORT FERENC BUDAPEST 

Vertrek hotel Eger&Park om 9:00 

                                                                                                                          

Rond 11:30 arriveren we in Gödöllö bij het “Hor-

separk of the Lázár brothers “ van Gödöllő-

Domonyvölgy, world champions in carriage-

driving.  

Bezoek manege, paardenshow en rit met de paar-

denkoets + lunch  

                                                      

Vertrek Gödöllő : 14.45 u.                                                      

Aankomst Airport Ferenc Liszt: 15:45 u.                                                                                      
Opstijgen met flight SN 2826: 18:00 u.                                                                     

Landen Brussels: 20.05 
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          INSCHRIJVING  HOEMBEKAREIS  BOEDAPEST  2023 
  

                                                          
                                                         

                                                       PRACTISCHE INFO 

 

Het reisprogramma kwam tot stand na bespreking met het plaatselijke reisbureau Dynamic Tours in Boedapest 

en onze Nederlandstalige gids Eva Sipos Kramer die ons gedurende de reis zal begeleiden en gidsen. 

Hoembeka, Dynamic Tours (www.dynamictours.hu) en Eva Kramer zullen instaan voor de practische realisatie 

van deze Boedapestreis. 

                                                                PRIJZEN 

 

De Dynamic Tours-prijs voor deze 9-daagse cultuurreis Boedapest van 18-26 mei 2023 bedraagt 2 150,- Euro 

in een 2-persoonskamer bij een minimum aantal reisdeelnemers van 30 personen. Voor een 2-persoonskamer 

enkel gebruik is er een toeslag van 320 Euro. 

                                                               

                                                             INBEGREPEN 

  

Bus heen/terug luchthaven Zaventem 

Rechtstreekse vluchten Brussels Airlines, Boedapest Heen en terug 

5 overnachtingen met ontbijtbuffet en avondbuffet (dranken inbegrepen) in Hotel Alice **** in Boedapest 

3 overnachtingen met ontbijtbuffet + avondbuffet (dranken inbegrepen) in Hotel Eger&Park **** in Eger 

Verblijftaksen 

Busvervoer in luxe-autocars La Via Travel 

Nederlandstalige begeleider en gids Eva Sipos Kramer met licentie Boedapest 

Inkomgelden voor de in het reisprogramma vermelde bezoeken en rondleidingen 

8 lunches in locale restaurants te velde, dranken inbegrepen 

Wijnproeverij in Eger 

Audio headphones 9 dagen 

Reisbrochure 

                                    

 

                                      INSCHRIJVEN 
door overschrijving van  een voorschot van 500 Euro/persoon                                                            

op rekening BE73 7332 1720 5460 van Hoembeka VZW 
vóór  15 januari  2023 
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Water geeft leven, maar kan ook voor gevaar
zorgen. Hoe hiermee om te gaan, hangt af
van verschillende factoren.

Vanaf de twaalfde eeuw besefte men al het
belang en de noodzaak om leren om te gaan
met water. Het gevolg was dat lokale
eigenaars polders oprichtten. Op maat van
hun noden maakte men samen afspraken om
optimaal gebruik te maken van hun gronden.
Een polder is als het ware historisch erfgoed.

Polder Willebroek is gelegen op grondgebied
van Willebroek en Mechelen, waaronder een
klein deeltje van Hombeek. Een polder is een
openbare overheid die vanuit een algemene
vergadering (= stemgerechtigde leden) een
bestuur kiest. Dit bestuur wordt geleid door
een dĳkgraaf. Dĳkgraaf Johan Teughels zal in
zĳn lezing aandacht besteden aan :

-) de historische geschiedenis van polders,
-) de structuur van een polder
-) het integraal waterbeheer dat men vandaag toepast,
-) de klimaatuitdagingen waar we voorstaan.
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Retouradres:
R. Schelkens
Bankstraat 158
2811 Hombeek

Driemaandelĳks tĳdschrift P209706

Afgiftekantoor 1980 ZEMST

Foto Visit Mechelen


