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TE NOTEREN:  
   4 sept.: Heemfeesten. Zie verder in dit blad. 
   4-11-18-27: Septembertentoonstelling met als  
                  onderwerp: 60 jaar Kleine Bloemenstoet 
17 sept. :  Dagreis Doornik – Samenwerking met        

                  Davidsfonds – zie verder in dit blad. 
 
Reeds te noteren data :  
  8 nov.: Nacht van de geschiedenis   
12 nov.: Teerfeest  

 
 

WAT VOORBIJ IS ...."OPEN KERKENDAG" 
Een succes over de hele lijn! De "open kerkendag" trok 
154 bezoekers en de commentaren waren positief tot 
zeer positief. Voornamelijk de gereconstrueerde 
sacramentstoren trok de aandacht. Velen vroegen zich 
af waarom zulk prachtig stuk uit de kerk moest 
verdwijnen. Zelfs de oudste bezoekers hadden dit 
prachtig stukje erfgoed nooit gezien. Nu maar hopen 
dat de kerkelijke organisaties deze toren in ere houden 
(een degelijke onderhoudsbeurt door een specialist is 
dringend nodig als men de houten structuur optimaal 
wil bewaren). 
Lovende commentaar ook op de toelichting aan elke 
bezienswaardigheid. Men kreeg zowaar een ander en 
kunstvoller beeld van onze kerk en velen dachten terug 
aan de  mooie kerk van voor "de beeldenstorm".    
Een dikke "dankjewel"aan alle medewerkers!! 
 

HEEMFEESTEN IN SEPTEMBER 
We hopen dat de aanzwellende groep mensen die in 
het ziekenhuis worden opgenomen met corona,  geen 
voorbode is van een najaar waarin alle activiteiten terug 
op een laag pitje worden gezet….  Op 4 september 
nodigen we alle leden en sympathisanten uit in “onzen 

hof” op onze jaarlijkse heemfeesten. Zoals altijd kun je 
een hapje komen eten, een flinke pint pakken (of 
andere drank natuurlijk) en meedoen aan onze 
volksspelen.  Tijdens de heemfeesten kun je net zoals 
vroeger een koude schotel nuttigen. We voorzien zowel 
een vlees- als visschotel in "groot- en klein formaat". 
Kostprijs koude schotel: Grote vleesschotel: 13,-€ // 
Kleine vleesschotel: 8,-€ Grote visschotel: 16,-€ // Kleine 
visschotel: 11,-€.  Uiteraard moet je hiervoor inschrijven 
en dit ten laatste op 29 augustus bij onze 
schatbewaarder Nicole Heylen. Uw inschrijving is 
definitief na ontvangst van het verschuldigde bedrag. 
(Bankrekening: zie hoofding).  

 

 
 
DAGEXCURSIE NAAR DOORNIK OP 17 SEPTEMBER 
Zaterdag 17 september trekken we samen met het 
Davidsfonds-Wommelgem op dagexcursie naar Doornik. 
We worden begeleid door Philippe Despriet die het 
Davidsfonds reeds verschillende malen rondleidde in de 
Westhoek en Frans Vlaanderen. 

Wommelgemse Heemkundige 
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              Ruines van Middeleeuwse burcht van Vaulx 
 
Wat doen we? Wat zien we? We pikken onze gids op in 
Kortrijk en rijden via Esquelmes, een juweeltje van 
Romaanse bouwkunst naar de Grote Markt van Doornik 
waar we halt houden voor een croissant met koffie. Dan 
volgt een inleidende rondrit door de Tournaisis – een 
korte maar rijkgevulde kennismaking. We zien de resten 
van de Franse en Hollandse citadel in Doornik, 
vergelijkbaar met Menen. In de Faubourg de 
Valenciennes: 17e-eeuwse leprozenkapel, met verder 
de resten van de verwoeste abdij van Saint-Nicolas-des-
Prés. Aandacht voor een 2000-jaar oude nijverheid: 
winning en commercialisatie van Doornikse steen, met 
zicht op groeven, kalkovens en andere elementen rond 
Antoing. Prachtige feodale dorpskern in Chercq met 
dreef, herenkasteel, neerhof, dorpskerk en 
conciergerie: topklasse! Voorbij Fontenoy, beroemde 
veldslag: middeleeuwse burcht van Vaulx en van 
Antoing. Gezamenlijke lunch in restaurant I'Impératrice 
in Doornik. 
  In de namiddag wandeling in het oude 
stadscentrum. Blikvanger is de kathedraal met een 
prachtig contrast tussen de oudere, Romaanse ruimte 
der gelovigen en het vroeg-gotische hoogkoor naar 
Frans model, ruimte voorbehouden aan bisschop, 
kapittel en edelen. Bezoek aan de Schatkamer, een der 
rijkste kunstverzamelingen van Europa. Aandacht voor 
de Lakenhalle, de prachtige herstelde kerk van Saint-
Quentin (zilveren Madonnabeeld, graftombe, 12de-
eeuwse grafzerk... . enz). De herstelde toren van Le Fort 
Rouge en in de omgeving Hotel d'Alcantara en prachtige 
voorbeelden van zgn. Lodewijk XlV-huizen, die aan 
Doornik haar eigenheid bezorgd hebben. Bij slecht weer 
kan als vervanging een bezoek aan het Archeologisch 
Museum voorzien worden.  
 Vrije koffiehalte op de Grote Markt en tot slot 
een rondrit rond de 13e-eeuwse vesting ,,Tours de 
Marvis", de beroemde abdij van Sint Maarten, de 
middeleeuwse Scheldebrug, het "Quartier de Saint-
Brice" met Romaanse huizen en Frankisch vorstengraf,  
Leprozenkapel de Tour Henry VIII van de Engelse  
 

citadel.....enz.  2000 jaar van boeiende en erg veel-
zijdige geschiedenis!  
 Voor we onze gids thuis brengen en weer 
richting Wommelgem rijden krijgen we nog een 
broodplank voorgeschoteld. 
 
In de deelnameprijs is vervat:  
- Vervoer per autocar.  
- De ganse dag begeleiding door de gids. 
- Een croissant met koffie in de voormiddag. 
- ’s Middags een driegangen  lunch (drank voor eigen  
   rekening). 
- Een broodplank voor we de terugreis aanvatten.  

 
  Kathedraal Doornik 
 
Praktisch:  
De dagexcursie gaat door op 17 september 2022 
We  vertrekken  op de parking van Het Brieleke te 
Wommelgem om 7.30 uur – samenkomst 7.15 uur. 
terugkeer  rond 19 uur.  
Leden van het Davidsfonds en HK De Kaeck betalen 
slechts 60 euro. Niet leden betalen 65,-€ 



Inschrijving tot uiterlijk 4 september bij 
smits.lies@skynet.be – tel. 0473 34 48 82 of 
francis.pauwels@skynet.be – tel. 0485 62 25 84. 
Betalen: door overschrijving op de rekeningnummer: 
BE05 7331 4219 6875 van Davidsfonds Wommelgem 
Uw inschrijving is slechts geldig na ontvangst van de 
betaling! 

 
SCHENKINGEN  
*Louis Van Gorp schonk ons het boek "Kunst door de 
eeuwen heen". Het boek werd in 1899 uitgegeven " ter 
herinnering aan de Antoon Van Dijckfeesten. 
* Herman De Clerck schonk ons (alweer) een uniek stuk. 
Duidelijk is dat het hier om  een meettoestel gaat maar 
waarvoor het gebruikt werd (wordt) was ons een 
raadsel. We gingen hiervoor te rade bij ons lid Willy 
Jacobs. Willy bezorgde ons een uitgebreide toelichting 
aangaande het meettoestel. De toelichting verschijnt in 
"De Krijter" van december 2022  
 

 
* Staf De Ridder schonk ons een resem voorwerpen die 
stilaan antiek te noemen zijn: een "koekendoos" 
omgewerkt tot kassa bij een activiteit, 3 elektrische  
koffiemolens (SEB type 140, Nova type 565 en Nova 
type 20), een scheerapparaat Calor (uit 1975), 
draagbare radio Tokyo Electric, wekker Kundo, kleine 
passe-vite (Diam. 12 cm), 6 houten wasspelden, een 
snijmachine voor "snijbonen", blikopener, nootmus-
kaatrasp, 4 zoutvaatjes, een beeldje (kok), twee 
eigenaardige gebruiksvormen om sap uit citroenen 
(appelsienen) te persen, sigarendoos (maar zonder 
sigaren..) en een boenwasdoos van het Huis Sterckx-
Wommelgem. 
 
 

JAARLIJKSE TENTOONSTELLING 
Onze jaarlijkse tentoonstelling zal gaan over zestig jaar 
"Kleine Bloemenstoet". Althans als we voldoende 
interessant materiaal vinden en medewerkers om de 
tentoonstelling op te bouwen.  

Heb je interessante documenten en of materiaal ( bv. 
Bekers, schoteltjes e.a.) en ben je bereid om deze in de 
tentoonstelling te plaatsen geef dan een seintje aan 
onze voorzitter.  
 
NECROLOGIE  
Op 5 juni 2022 overleed Louis Van der Beeuren, lid van 
onze Heemkundige Kring. Met hem verdwijnt een 
typische landbouwersfamilie uit onze gemeente. Louis 
werd geboren te Wommelgem op 11/02/1934. 
Hij boerde samen met zijn drie zusters, Angelina (1932-
2010), Maria (1928-2003) en Louisa(1930-2020) op de 
Ekstervelden en woonde in de Selsaetenhoeve. Voor 
het grote publiek waren Louis en z'n zusters nogal 
zonderling. Maar wie hen beter kende kon er best mee 
opschieten.  

  Louis Van der Beeuren   
 



We nemen ons voor om aan deze bekende familie een 
artikel te wijden in een volgende uitgave van "De 
Krijter" . 
 
EEN ANEKDOTE....... 
Bij het ordenen van krantenartikels uit 2003 viel ons 
oog op een stukje tekst waarin vermeld stond dat er in 
Wommelgem een "Ludo-park" was. Eerlijk, we wisten 
niet dat er zulk park in Wommelgem was en 
nieuwsgierig als we zijn gingen we op zoek.  
Foto's van onze ere-voorzitter Frans Goris (†), genomen 
op 15 september 2003 bij de aanleg van het rond punt 
Handboogstr., Kaakstr., Welkomstr., Sint-Damiaanstr. 
bracht ons de "oplossing". 

 
Het "Ludo-park" lag dus achter het gemeentehuis. Het 
groene parkje dankte zijn volkse naam aan Ludo 
Wouters , die  vroeger samen met zijn zuster Maria het 
café "De Zwaan" uitbaatte. Het café (ook al afgebroken) 
lag op de hoek van de Welkomstraat en de Kaakstraat 
dus recht over het parkje. Ludo verzette zich destijds 
hevig tegen de aanleg van het groene  parkje achter het 
gemeentehuis, na de afbraak van het oude handelshuis 
"De Raap". Hij zag er liever een parking komen voor de 

De Raap in betere tijden 

klanten van zijn café. Uit ongenoegen "saboteerde" hij 
meermaals het parkje door aanplantingen uit te rukken. 
En zo kwam dit parkje in de plaatselijke pers dewelke 
het parkje spottend "Ludo-park" gedoopt had.  
 
ER ZIT BEDERF IN DE LUCHT......... 
Het is een veelgehoorde volkswijsheid. Wanneer er een 
onweer in de lucht hangt, zouden zuivel en andere 
dierlijke producten in een mum van tijd bederven… 
Maar klopt dit wel? Eigenlijk niet. Een onweer zorgt er 
niet per se voor dat voedsel sneller bederft dan 
wanneer er geen bliksem op komst is. Toch moet je 
tijdens warme, zwoele  dagen wel extra voorzichtig 
zijn...... 
Hondsdagen 
Volgens sommige weerkundigen  is deze  volkswijsheid 
ontstaan tijdens de zogenaamde "hondsdagen". De 
periode tussen half juli en half augustus. In deze weken 
is het in België over het algemeen het warmst en is de 
luchtvochtigheid hoog. En dat zijn nu juist de  ideale 
omstandigheden voor bacteriën om snel te groeien en 
het voedsel, als het gewoon aan de lucht wordt 
blootgesteld, aan te tasten. De mythe is ontstaan in de 
tijd dat er nog geen koelkasten bestonden. Tijdens de 
hondsperiode was de kans op een onweer groter en 
door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid 
bedierf het eten ook sneller. Vandaar dat de mensen 
dachten dat bij een onweer het voedsel sneller bederft. 
Zo is b.v. ook  de link tussen onweer en zure melk 
ontstaan. Maar het is dus niet "het onweer" dat voor 
het bederf zorgt maar gewoon de klimatologische 
omstandigheden. Bewaar je voedsel dus in de koelkast 
en  dan mag "het weer" wat gekker doen.  
En wat Thor ermee te maken heeft.... 

Wel de Germanen geloofden 
dat, wanneer  deze god 
ontevreden of boos was, hij 
een onweersbui over het 
land zond door met zijn 
hamer op zijn aambeeld te 
slaan. Maar  in de tijd dat 
men dat geloofde beschikte 
men of niet over 
"koelkasten" of "koelboxen". 
En ook de veel latere 
"ijskelders" aan burchten en 

kastelen brachten maar weinig soelaas... De soep werd 
bijgevolg zuur. Zo ontstond de bij ons minder bekende 
uitdrukking   "het onweer is in de soep geslagen’.  
 

We kregen vakantiegroeten van Hélène Herteleer 
vanuit Scheffau. Bedankt! 

 

Werkten mee aan dit nummer: 
Bestuursorgaan, Herman Meeus, Gemma Sysmans 

https://www.margriet.nl/lifestyle-nieuws/de-hittegolf-verklaard-waarom-is-het-nu-eigenlijk-zo-heet-in-nederland~b6e3ce07/
https://www.margriet.nl/wonen-en-tuinieren/op-dit-item-in-jouw-huishouden-zitten-de-meeste-bacterien~bd803c52/

