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TE NOTEREN:
De onderstaande data zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de evolutie van het coronavirus.
Verdere informatie over de activiteiten zijn in dit blad opgenomen.
16 mei 2020: Dagreis in samenwerking met de vzw Kulturele Kring Jan Puimège
16 mei 2020: Meiboomplanting in samenwerking met vzw De Eigen Heerd
7 juni: "Open Kerkendag"
27 & 28 juni: "Sint-Jansfeesten"
19 juli: Dagfietstocht
6 september: Heemfeesten
september: Tentoonstelling "Wommelgemse Koppen"

WAT EEN KLEIN BEESTJE AL
NIET VERMAG..…
't Land staat op stelten... Een "nieuw" virus is ons
leven binnengedrongen en legt zowat het hele land
lam. We moeten binnen blijven, mogen elkaar niet
aanraken (knuffelen), winkels zijn gesloten en nog
vele andere maatregelen om de verspreiding van het
virus tegen te gaan. 't Doet ons denken aan vroegere
epidemieën zoals de Spaanse Griep (1918) die 40
miljoen slachtoffers eiste, Aziatische Griep (1958)
met 1 miljoen slachtoffers, Hongkong Griep (1966)
ook 1 miljoen slachtoffers. Het SARS (een Corona
virus-2002) eiste een 1000-tal slachtoffers, de
Mexicaanse Griep (2009) 200.000 doden en in 2012
verscheen het MERS virus (ook een coronavirus), dat
tot op heden een 700 slachtoffers telt.
Zoals het zich nu laat aanzien eist het huidige corona
virus (COVID-19) weer heel wat mensenlevens (op
dit moment een 8500 doden wereldwijd en blijkt
uiterste voorzichtigheid geboden.
Onze vereniging houdt zich strikt aan de
maatregelen opgelegd door de overheid. De activiteiten voorzien voor einde maart en begin april zijn

afgelast, het documentatiecentrum en museum zijn
gesloten. Wat de komende activiteiten betreft (16 mei
en WE 27 juni) wachten we af hoe de toestand evolueert
en wanneer de bijzondere maatregelen opgeheven
worden.
We informeren u verder via E-mail en durven te
hopen dat u onze berichten doorgeeft aan u bekende
medeleden die niet over een PC beschikken.

DAGUITSTAP ZATERDAG 16 MEI
Bezoek aan het land van Herve - samenwerking
met de KK Jan Puimège.
Wij vertrekken om 8.00 u aan ’t Brieleke met ruime
parking. Rond 9.30 u worden we verwacht in Herve bij
het huis voor toerisme en bezoeken we de “Ruimte van
de lekkere smaken”. Hier worden we ondergedompeld
in een kort overzicht van deze streek.
Ons eerste bezoek betreft de “Kaasboerderij Le vieux
Moulin”. Hier ontdekken we de verschillende stadia van
de Hervekaas met een proeverij als slot.
Hierna gaan we lunchen. Het middageten bestaat uit
het volgende menu (inbegrepen in de prijs – geen
dranken) : soep, kip met champignonsaus, kroketten en
sla, rijsttaart.

Rond 15u vervolgen wij onze uitstap met een bezoek
aan de ambachtelijke siroopfabriek van Aubel.
Ons laatste bezoek
betreft de brouwerij van
Val-Dieu.
Al
onze
bezoeken worden opgeluisterd
met
een
proeverij!
Vertrek huiswaarts zal
rond 18u zijn, om rond
19.30u in Wommelgem
aan te komen.
Deze uitstap bieden we aan voor 55 euro /persoon.
Hierin zijn begrepen: busvervoer, alle proeverijen en
de lunch.
Inschrijven bij Eric Herbosch 0497 53 41 33 of
eric.herbosch@telenet.be met vermelding van het
aantal personen, daarna het totaalbedrag storten op
rekeningnummer BE13 9795 3571 5039 van de
KKJP.
Inschrijven ten laatste voor 2 mei.

DE MEIBOOMPLANTING - 16 MEI
Onze vereniging houdt eraan om ook de door de vzw
"Den Eigen Heerd" ingerichte "Meiboomplanting" te
ondersteunen en te promoten.

Op 16 mei hebben onze leden de keuze tussen twee
activiteiten die beiden, en dat maakt de keuze
moeilijk, waard zijn om er aan deel te nemen. De
activiteiten rond de "Meiboomplanting" starten in
de voormiddag waarbij de medewerkers een ontbijt
kunnen nuttigen in sportcafé "'t Brieleke".
(deelname in de kosten: 5,- € ). Rond 13-13.30u
vertrekt de meiboomstoet aan het Brieleke naar de
Kerkplaats. Hier hebben verschillende activiteiten
plaats waarvan de verkiezing van de "Meigraaf en
Meigravin" één der hoogtepunten is.

OPEN KERKENDAG - 7 JUNI
Reeds enkele jaren verlenen we onze medewerking aan
de "Open kerkendagen" en dit jaar is dit niet anders. Op
7 juni zal er in de Sint Petrus & Pauluskerk wel wat te
zien en te beleven zijn. In de kerk wordt een
tentoonstelling opgebouwd met elementen uit het
vroegere kerkelijke leven. Zo zullen er o.a. enkele
vaandels van de processie te bewonderen zijn, zal het
oude schrijn terug opgebouwd worden, de katafalk en
de ornamenten gebruikt bij een begrafenis worden
tentoongesteld en nog vele andere kleinoden. Er zal ook
een "toonmoment" zijn waarbij het oude orgel in ere
hersteld wordt. Kortom het wordt een boeiende dag die
je zeker niet mag missen!

SINT-JANSFEESTEN 27 & 28 JUNI
De 49ste Sint-Jansfeesten kennen hun verloop op 27 &
28 juni. Het is het weekend waarop voor vele mensen
het "groot verlof" begint en dat doet zich voelen in het
contacteren, zeg maar "vastleggen" van optredens.
Verenigingen (folklore, muziek enz...) haken af omdat ze
over onvoldoend aantal uitvoerders beschikken.
Iedereen wil blijkbaar bij de "eersten" op verlof gaan en
dan is dit weekend het meest geschikt om "te
vertrekken". Toch maken we ons sterk dat we een mooi
programma kunnen uitwerken en zal het verloop der
feesten er ongeveer uitzien als de voorgaande jaren.

FIETSTOCHTEN

Er worden in de zomermaanden nog steeds avondfietstochten ingericht. We starten op woensdag 6 mei om te
eindigen half september en er wordt gefietst aan een
matig tempo. Het vertrek is telkens voorzien om 18.30
uur aan de kerk in Wommelgem Centrum en we zijn terug voor het donker is.
Halfweg houden we een stop om onze dorst te lessen
en bij aankomst in Wommelgem is er gelegenheid om
bij een drankje na te praten.
We beginnen met ritten van ongeveer 27 km in totaal.
Vanaf half juni tot einde juli kunnen daar nog enkele kilometertjes bijkomen.

DE KRIJTER NR.1-2020
"De Krijter" mag je in de loop van april in je bus
verwachten. In deze uitgave volgen we de
Wommelgemnaars Jacobus Joannes Gys en
Josephus Phillipus Lauwerijs die dienst namen in
het Koloniale leger in Nederlands Indië (Frank
Seberechts). We lezen het "dagboek" van Louis
De Wolf tijdens de achttiendaagse veldtocht in
1940 (E.Smits) en komen ook meer te weten
over de korte carrière van koster Henri Jooris.
(F. Seberechts). Met "Wommelgem en zijn
wapenschild" (E.Smits) gaan we in op een vraag
gesteld op de algemene vergadering en tot slot
vervolgen
we
onze
reeks over
de
Wommelgemse verenigingen tijdens het
interbellum.

OP ONZE WEBSITE.....

Onze website, en hiervoor danken we ons lid Eugeen
Vaneynde, wordt stilaan goed gestoffeerd. Je kunt er
heel wat informatie op vinden over onze kring en
voornamelijk over de omvangrijke documentatie die
onze kring bezit.
Eugeen is thans bezig met de reeds verschenen
werken waarin de geschiedenis van Wommelgem
toegelicht wordt op het net te zetten. Zijn reeds
beschikbaar :
- Historische herinneringen over Wommelgem en
Omstreken - Eerste Deel. - Springael - 1897
- Historische herinneringen over Wommelgem en
Omstreken - Tweede deel. - Springael - 1897
- Wommelgem Vroeger en Nu. - A. Sledsens - 1962
- Wommelgem door de eeuwen heen - A. Sledsens 1965
De werken zijn vrij raadpleegbaar. Ga hiervoor naar
www.dekaeck.be - menu Ledenblad - onder de
hoofding "Boeken uit onze bibliotheek" vindt ge
deze boeken.

Dertig jaar geleden.....
Wat toen al enkele jaren in de lucht hing werd in 1990
realiteit : de eens zo befaamde grote Bloemenstoet
ging in dit jaar niet uit. Zeven en dertig stoeten, de ene
al mooier dan de andere, weden ingericht. Zeven en
dertig jaar was Wommelgem vertrouwd met een
koortsachtige spanning : zouden de wagens wel tijdig
afgeraken?

Maanden tevoren werden op de bloemenvelden
dahlia's geplant, werden de wagens in elkaar
getimmerd, gelast en gevezen maar de laatste dag en
nacht voor de stoet was er een gezonde spanning.
Waren er wel bloemen genoeg? En was er genoeg
"volk" om te helpen? Het aanbrengen," het steken" van
de bloemen op de wagen was een secuur werk waar
vele handen aan te pas kwamen en waar rond de wagen
"vriendschappen voor het leven" ontstonden.
Verschillende initiatieven van verdienstelijke Wommelgemnaren om de stoet toch in leven te houden, liepen
op niets uit en in augustus 1990 besloot de vzw
Bloemenstoet geen stoet in te richten. Ook de pogingen
om in 1991 een stoet te bouwen hadden geen succes
zodat het besluit van augustus 1990 inhield er mee op
te houden en was de stoet van 1989 de laatste die door
de Wommelgemse straten trok.

In dit jaar verloor Wommelgem een stukje van zijn
fierheid. Weg was de bewondering voor de kunstzin
van de "Boerkens van Wommelgem", weg was de
verwondering voor het technisch kunnen. Een
roemloos einde voor wat eens als één van de
grootste culturele manifestaties van de provincie
Antwerpen gold.

EEN ANEKDOTE… Uit het
Muziekkrantje van de K.H. De
Verbroedering 1 februari 2000
't Gebeurde tijdens één van die beruchte tochten
richting Zandvliet met de "kolencamion" van Sus
Daneels...1
"Sus kund'is ni stoppen, k'mut goan pissen" riep
Marie Zout naar de voerder van de camion. Sus die
dacht zo bij z'n eigen : " 't is wer van 't zelfde, ze kan
wer ni wachten. D'as ze na is wa minder zeupten"...
En Sus reed gezapig door. Marie Zout had het zo
niet begrepen en drong aan om toch maar te
stoppen. Uiteindelijk, 't was op een mooi stukje weg
met weinig verkeer, zei de Sus: "Allé Marie 'k zal hier
stoppen".
"Jamoar Sus, der z'en ier geen boskes".
"Bah, da's niks ge kunt achter de camion gaan
zitten".
Zo gezegd, zo gedaan. De camion stopte, Marie
klauterde uit de camion en zette zich neer om haar
ding te doen. Maar toen het straaltje tussen haar
benen begon te lopen, zette de Sus zijn camion in
gang en reed door. En daar zat Marie, midden op 't
straat een plaske te doen. Onnodig te zeggen dat de
mannen er oneindig plezier in hadden en de
vrouwen ook wel, maar die lieten het zo niet zien....

Uit "DE GAZET VAN
WOMMELGHEM - 1907
Wommelghems' Kermislied
't Is kermis op 't dorp hier
Wij zijn verheugd en blij
We drinken 't lekker gerstenbier
van onze brouwers bei
Ref: Komaan we drinken nog een kan
Dat geeft ons kracht en moed
Gij Vlaamsche vrouw, Gij Vlaamsche man,
smaakt u dat bier niet goed?
Waarlijk wie ons bier niet lust
heeft geenen fijnen smaak
1

zie "De Krijter" nr.2 - Augustus 2017 : "De eerste
pardeple..." - A. Sledsens - blz.4 e.v.

een dubbeltje 'k zeg het g'rust
maakt een gezond kaak.
Ref:..
Laat ons samen vrolijk zijn
bij 't Vlaamsche gerstenbier
geen schuimend nat, geen enk'le wijn
geeft aan ons meer plezier
Ref......
Nu vrienden ik zeg het vrij
Blijft allen bij ons hier
Zing met ons verheugd en blij
van 't Vlaamsche gerstenbier.
Dat drinken wij met volle kan
Dat geeft ons kracht en moed
Wij Vlaamsche vrouw, Wij Vlaamsche man
Dat bierken smaakt ons goed.
Spijtig dat er in de gazet geen notenbeeld is afgedrukt.
Zou er nog iemand zijn die ons dat lied kan
voorzingen???

HET HEEMMUSEUM
We willen nogmaals herhalen dat het heemmuseum
voorlopig gesloten is dit ten gevolge van lekken in het
dak. We hopen de herstellingen uit te voeren voor het
begin van de zomer (als het coronavirus ons gunstig
gezind is....)
Anderzijds kunnen we meedelen dat onze opslagplaats
uitgebreid is met een nieuw stapelrek en een afsluiting
zodat onbevoegden geen toegang meer hebben. Onze
kring aanvaardt bijgevolg opnieuw interessante
voorwerpen die het waard zijn om bewaard te blijven
voor het nageslacht.

SCHENKINGEN
Frans Janssens schonk ons een paardengareel, 2
ezelsgarelen, driewieler en een sproeiapparaat.

Werkten mee aan dit nummer:
Bestuursorgaan, Herman Meeus

