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TE NOTEREN:
* Ten gevolge van de coronapandemie

Is de voordracht
"Herfst '44" uitgesteld naar een nog nader te bepalen
datum
* Als de omstandigheden het toelaten organiseren we :
- Op zaterdag 8 januari de (eerste) algemene
vergadering (Documentatiecentrum - 14u)
- Op zaterdag 22 januari: "Virtuele Wandeling
Dorst in 't Dorp "
- Onze tweede algemene vergadering op 26 februari
gevolgd door pannenkoeken (Documentatiecentrum
14u)
- Op 17 maart plannen we een lezing met onderwerp
"Dulle Griet"
- Op 26 maart gaan we samen met de Culturele Kring
Jan Puimège op reis (meer hierover in een volgende
uitgave),
Of het allemaal kan doorgaan is momenteel "koffiedik
kijken". Wij houden u tijdig op de hoogte !

SCHENKINGEN
* Eric Herbosch bezorgde ons een ingekaderd diploma van
Natuurschoon uit 1985 en uitgereikt aan “Serrenbouw
Crollet” t.g.v. de wedstrijd voor bebloemde voortuinen en
gevels.
* We ontvingen een envelop met doodsbrieven en
doodsprentjes en een prachtig hoedje uit lang vervlogen
tijd.
* Cyriel Van Den Bulck bezorgde ons een oude "Baryton"
(muziekinstrument) vervaardigd door de Belgische firma
Mahillon.
* Herman Meeus schonk ons het boek "Breughel de
oude-Breughel de Jonge - Een Vlaamse schildersfamilie" -

Luca Verlag Lingen 1998. Het boek werd uitgegeven ter
gelegenheid van de grote tentoonstelling in het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen mei-juli
1998.

LIDGELDEN
Reeds enkele leden hebben zich in orde gesteld met het
lidgeld voor 2022, onze dank hiervoor! Leden die hun
lidgeld nog niet in orde hebben gebracht, doen dit best
nog deze maand. Bij beslissing van de Algemene
Vergadering van februari 2016 bedraagt het lidgeld
15,- €, ere-leden betalen 25,- €. U kunt dit bedrag
overschrijven op de rekening van de Heemkundige Kring
BE12 9799 5205 4092 met vermelding "lidgeld 2020"
(Schatbewaarder N. Heylen, De Reet 6, 2160 Wommelgem
- tel. 03 353.20.13)

EEN "PLAN" VOOR FORT II
Op 14 juli 1977 besliste de gemeenteraad over te gaan tot
de aankoop van Fort 2. Aankoop die definitief beklonken
werd in november 1978 - Kostenplaatje: 9 miljoen. Een
hoera-kreet steeg op want het Fort bood ongekende
mogelijkheden voor het verenigingsleven enerzijds en
natuurliefhebbers anderzijds.
Nu na zoveel jaren lijkt het Fort meer een "blok aan het
been" te zijn en is het hoera-gevoel omgekeerd in een
diepe zucht. Herstellingen en restauraties dringen zich op
en dat weegt zwaar op de gemeentelijke financiën. Te
zwaar want de gemeente beschikt niet over de financiële
mogelijkheden om structurele beschermingswerken
(renovatie) uit te voeren. Wil men het Fort "redden" dan
kan de gemeente niet anders dan beroep te doen op de
subsidiëring door een hoger bestuursniveau zoals het
Vlaams Gewest, de Staat en Europa.

Fort II: Toen nog zonder "begroeiing"
Maar subsidies worden niet zomaar toegekend en er
komen dus andere "spelers" die hun regels opleggen
waaraan voldaan moet worden. De gemeente zag zich genoodzaakt een "Bestemmings- en Beheersplan" op te
maken waarin rekening werd gehouden met de
voorschriften geformuleerd door de instanties zoals Fort II
Natuur en Bos en Erfgoed. En dan wordt het héél wat
moeilijker daar er héél wat spelers zij die allen hun belang
willen laten gelden.
Zo bekijkt erfgoed het Fort als monument, Natuur en Bos
bekijkt de Fortsite als een natuurdomein, Natuurpunt
roep de"habitat regeling" voor vleermuizen in en de
aldaar gevestigde verenigingen willen het behoud van hun
vestiging verwezenlijkt zien. Ook de omwonenden stellen
hun eisen en moet men tevreden stellen……
Een moeilijke opgave maar uiteindelijk werd het plan
voorgesteld op 11 oktober 2021. Hoe ging men te werk?
Blijkbaar kent men nog niet de juiste afmetingen van het
domein. Nieuwe metingen dringen zich op. Ons viel het op
dat het “conciërgegebouw” (huidig documentatiecentrum) niet onder de studie valt. Volgens de
gemeentelijke vertegenwoordiger valt dit gebouw niet
onder het klasseringbesluit van het Fort (noch als
Monument noch als Dorpsgezicht). Dit is in tegenspraak
met vroegere informatie (en wordt door ons verder
onderzocht..).
Erfgoed klasseerde de bestaande gebouwen volgens hun
erfgoedwaarde. De hoogste waarde werd toegekend aan
o.a.: het reduit (binnenfort), het hoofdfrontgebouw
(buitenfort) met de caponnières, officierengebouw. Een
tweede reeks met gemiddelde erfgoedwaarde zoals de
infirmerie, het tankstation, Duits afdak, wachthuis en
transportingang.
Een
derde
reeks
met
lage
erfgoedwaarde waaronder de loodsen, Duitse kantine en
een vierde reeks gebouwen die als storend ervaren
worden zoals de overkapping van de droge gracht, het
afdak, sportveld e.a..
Natuur en Bos deed hetzelfde maar dan vanuit
natuuroogpunt en met bijzondere nadruk op het behoud
van de vleermuizenkolonie. Grote natuurwaarde

(vleermuis) o.a: linkse caponnière, betonnen versterking
op Frontgebouw, buitenring droge gracht, frontgebouw
spits, bossen en weiland.
Gemiddelde natuurwaarde bijvoorbeeld de linkse
caponnière. Officierengebouw, reduit, loodsen, infirmerie,
Duitse kantine en afdak, tankstation e.a. hebben een lage
natuurwaarde en bijvoorbeeld de overkapping van de
droge gracht heeft geen natuurwaarde.
Verenigingen, vrijwilligers en omwonenden moeten een
plaats krijgen binnen het fort en bepaalde musea bij
voorkeur met een link met de site kunnen een plekje
krijgen op het Fort!
Het maken van een plan veronderstelt ook dat het
uitgevoerd wordt. Een tijdsplanning zag er uit als volgt.
Quick Wins (2022-2024).
De ontwikkeling van een organisatiestructuur met hierin
de vertegenwoordigers van alle belanghebbenden. Verder
de opmaak van een gedetailleerde opmeting Fort 2.
De restauratiestudie betreffende reduit en officierengebouw, inventarisatie huidige en toekomstige gebruikers.
Ingrepen ter bescherming van de vleermuizenkolonie.
Digitalisering van de muurschilderingen, opwaardering
van het buitenglacis en het buitenfort.
Middellange Termijn (2024-2035).
De
restauratie van reduit en officierengebouw,
vleermuisingrepen en de opwaardering der toegangspoorten en onderlinge verbindingen.
Lange termijn (2030-2040).
De opmaak van een restauratiestudie gebouwen met
grote en gemiddelde erfgoedwaarde en de uitvoering
ervan.
NIET PRORITAIR (ONBEPAALD)
Opmaken van een studie van de gebouwen met lage
erfgoedwaarde (loodsen, kantine) met het oog op
behoud, restauratie, adaptatie of afbraak. Afbraak
gebouwen met geen erfgoedwaarde en het herstel natte
gracht.
AANDACHTSPUNTEN HEEMKUNDIGE KRING :
* Gebouw Fort II straat 1 - behoort niet tot het
beheersplan en zou ook niet behoren tot het
geklasseerde dorpsgezicht. → Afbraak van het gebouw
behoort dus tot de mogelijkheden (werd vroeger reeds
geopperd tijdens een verkiezingsperiode. Men zag met
de afbraak de mogelijkheid tot verbetering kruispunt
Fort II-straat/Fortbaan en mogelijkheid tot uitbreiding
parking voor plaatselijke nering).
* Loods waarin museum is gevestigd heeft een lage
erfgoedwaarde en een lage natuurwaarde → Eventuele
herstellingen aan het gebouw zijn niet prioritair....
Aangezien de gemeente "geen geld" heeft lijkt het ons zo
te zijn dat een herstelling van dak en dakgoten op "de
lange baan geschoven" wordt. De toekomst van ons
museum is bijgevolg heel duister.
* Zelfde opmerking als hierboven voor de loods waarin
onze stapelplaats is ingericht.

OPENING POLYVALENT CENTRUM
BRIELEKE
Op 25 september 2021 was het dan zover. Het polyvalent
centrum 't Brieleke opende zijn deuren met een heuse
verenigingendag. Een dertigtal verenigingen waaronder
ook De Kaeck, namen er aan deel. De opening was een
schot in de roos. In alle ruimten van het centrum kon je
standjes van verenigingen vinden en zo kon je enerzijds
het centrum verkennen en anderzijds de standjes van de
verenigingen bezoeken.
Onze vereniging had, op de wandelroute, een vijftal
borden opgesteld met foto's en teksten
uit de
tentoonstelling "Wommelgemse Koppen". Een geslaagd
initiatief want we zagen heel wat mensen de borden
bekijken en soms ook wel eens bediscuteren wanneer er
een voor hen bekende kop opdook. We hadden ook nog
een "zoektocht" voorzien en hieraan verbonden een vijftal
prijzen.
De uitslag :
* Van Oosterwijck Raymond wint een "Luxe Ontbijt" voor
twee personen,
* Beulens Marie-Thérèse en Lopes Juanita winnen een
ontbijt voor twee personen,
* Discry-Van Obbergen en Rita Immens winnen elk twee
flessen wijn.

blijft op ons "verlanglijstje" staan, voor de tijd dat het
terug mogelijk wordt om een normale werking te
garanderen.

EEN NIEUWE PUBLICATIE
We menen dat we vroeger al eens gewag hebben gemaakt
van het feit dat er een nieuw boek, geschreven door Paul
Daeleman, op stapel staat.
Het boek behandelt het reilen en zeilen van de Brouwerij
Beirens tijdens de eerste wereldoorlog. Een interessant
document waarin heel wat wetenswaardigheden worden
beschreven die niet enkel de brouwerij aangaan maar ook
de gemeente Wommelgem en omgeving. Het boek is
voorzien van een harde kaft, en....is in kleur gedrukt! Daar
het boek in een beperkte oplage gedrukt wordt, raden we
de leden, die een exemplaar willen aankopen, aan dit zo
snel mogelijk aan het bestuur te melden. De aankoopprijs,
waarbij we veronderstellen dat je het boek in het
documentatiecentrum komt afhalen, bedraagt : 34 Euro
(als we het moeten opsturen komt daar al gauw 5 Euro
bij...!).

TEERFEEST ....
GEVELD DOOR CORONA!
Donderdag 11 november;
in de namiddag bereikte
ons een telefoontje met
een minder rooskleurige
boodschap : de traiteur die
ons
teerfeest
moest
verzorgen,
werd
in
quarantaine geplaatst ten
gevolge van corona. We
deden enkele pogingen om
in vervanging te voorzien
maar dit bleek onmogelijk te zijn. De tijd was werkelijk te
kort. We werden dus verplicht ons teerfeest af te blazen.
Spijtig, maar het kon niet anders. De leden die
ingeschreven waren en reeds betaald hadden, krijgen zo
snel mogelijk hun centjes terug.

EN OOK ONZE LEZING "HERFST 44"
KAN NIET DOORGAAN.
De regels uitgevaardigd op vrijdag 26 november ter
bestrijding van de Covid-19-pandemie verplichten ons om
ook de geplande lezing op zaterdag 18 december uit te
stellen. We schrijven uitstellen want de lezing als zodanig

"DE KRIJTER" VALT IN UW BUS.....
"De Krijter" - december 2021 is af en bij "den drukker”. Je
mag hem dus één van de dagen in uw brievenbus
verwachten. In deze Krijter drie hoofdstukjes. Willy Jacobs
vervolgt zijn onderzoek naar de bewoners tijdens de
eerste Wereldoorlog. Ditmaal komen "de Beemdkant" en
"De Kerkplaats" aan de beurt.
Reeds meerdere keren deden we een oproep aan de
leden om eens iets te vertellen uit hun jeugd of een
verhaal weer te geven dat ze gehoord hebben van hun
ouders en/of grootouders. 't Moet zijn dat onze leden
zich weinig herinneren of gewoon "niet durven om de pen
op te nemen". Onze voorzitter neemt hierom het

voortouw en beschrijft een periode uit zijn jeugd waarin
hij evolueerde van voetballer naar muzikant en hoe hij
terecht gekomen is bij de K.H. De Verbroedering. We
hopen dat dit artikeltje aanstekelijk werkt en navolging
krijgt!
In het derde deel blikken we, zoals in de voorgaande
Krijters, terug op een artikeltje verschenen in vroegere
"Mededelingen". Ditmaal hernemen we een tekst
verschenen in "Mededelingen" nr. 288 (juni 2004) onder
de titel :" Oude grafsteen opgegraven..."
Het betreft hier de grafsteen van jonkheer Carl Van Den
Heetvelde. Een steen die meermaals verplaatst werd en
oorspronkelijk, zo vermoeden we toch, in de Sint Petrus
en Pauluskerk op het graf van deze jonker lag. Wij gingen
op zoek naar de voorouders en familie van deze "heer van
d'Eeckgoet en Heiligenrode" (zo noemt een verre nazaat
Charles Heetveld in z'n Notice Historique et Généalogique
sur la famille VAN DEN HEETVELDE (1891) het domein
Hulgenrode).

VIRTUELE WANDELING
"DORST IN 'T DORP"

Op 22 januari organiseren we een wandeling
waarbij je rustig op uw stoel kunt blijven zitten. Aan de
hand van een fotoreportage leiden we u langs de diverse
verdwenen (en nog bestaande) cafés in Wommelgem. Je
zult er versteld van staan hoeveel drankgelegenheden er
waren en niet enkel in het centrum. Zo mogelijk kijken we
ook wat verder naar de verkeersaders HerentalsebaanAutolei en de woonkernen Kandonklaar, De Keer,
Stenenkruis, den Tip e.a. plaatsen waar je niet direct een
café zou verwachten. En dorst lijden? Hoeft niet, in ons
documentatiecentrum beschikken we over voldoende
"dorstlessers".
We verwachten u om 14u in het
documentatiecentrum om samen met ons "op de boemel"
te gaan.
Uiteraard moeten we nog rekening houden met de
coronapandemie. Of deze "wandeling" kan doorgaan

hangt af van de evolutie van de pandemie en de
richtlijnen uitgevaardigd door de overheid. We houden
jullie op de hoogte.

EERSTE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering is voorzien op zaterdag 8 januari 2022 om
14 uur in het documentatiecentrum, Fort II straat, 1.
Uit ervaring weten we dat op deze vergadering
"onvoldoende volk" aanwezig is en daarom voorzien we
een tweede vergadering op 26 februari 2022. Na deze
vergadering bieden we aan de deelnemers een heerlijke
portie pannenkoeken aan! Vrijhouden deze datum!
(Dit natuurlijk in de veronderstelling dat er dan kan (mag)
samengekomen worden .........)

25 DECEMBER : KERSTMIS
Sinds de 11de eeuw werden taferelen in verband met de
geboorte van Christus voorgesteld in kerstspelen die
oorspronkelijk in of voor de kerk werden uitgevoerd. In
het begin van de 13de eeuw beeldde Franciscus van Assisi
voor het eerst het kerstgebeuren uit met een stal en een
kribbe, naar het verhaal van het Evangelie van Lucas. De
Italiaanse Franciscanen verspreidden het gebruik om een
kerststal en een kerstkribbe te plaatsen. De os en de ezel
werden er uit het Oude Testament bijgehaald, waar de
profeet Jesaja zegt: "een os kent zijn meester, de ezel de
krib van zijn heer”. (1,3) Uit het evangelie komen dan
weer de herders (met hun schapen), die in de traditie veel
hebben bijgedragen tot het vredig beeld van de
kerstnacht ( F. Claes s.j.).

En onze Kerstboom...? Deze heeft geen enkele band met
het christelijke kerstfeest. Wellicht is hij, in de late
middeleeuwen vanuit een oud Germaans gebruik in het
kerstfeest opgenomen.
Werkten mee aan dit nummer: de Raad van Bestuur,
Herman Meeus, Gemma Sysmans

