Dorpswandeling Nr 5 : Avondwandeling met lichtjes

Erfgoedweekend thema “Nacht”

24 en 25 april 2021

Lichtjeswandeling

In het begin van de twintigste eeuw werd de gloeilamp
uitgevonden.
Tot dan moest men zich behelpen met olielampen, wat al een
verbetering was t.o.v. kaarsen die men ervoor gebruikte.
De olie voor de lampen werd gewonnen uit koolzaad.
Straatverlichting kwam in de steden pas begin twintigste eeuw
en op het platteland nog jaren later.
Stel je voor, ’s winters om 17 uur donker dan was het niet zo
vanzelfsprekend om nog buiten te komen.
In het dagelijkse leven van onze voorouders speelde angst een
belangrijke rol. Dit leidde tot het ontstaan van volksverhalen
die tot ver in de twintigste eeuw het leven van onze
voorouders bepaalden.
Terwijl je wandelt kan je jezelf onderdompelen in de tijd van
toen

Deze wandeling werd gemaakt door de heemkring van Koninksem: KEUNSEM VRUGGER
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Tot stand gekomen door Keunsem Vrugger – de erfgoedvereniging
van Koninksem
- Bij regenachtig weer is stevig schoeisel een aanrader.
- Dan is het op bepaalde plaatsen ook moeilijk te bewandelen met de kinderwagen
en/of rolstoel, vanwege kleverige leemgrond.
- onderweg is er geen mogelijkheid tot aankoop van drank of eten.

Wat en hoe over deze wandeling:
Avond- of nachtwandeling: Met deze wandeling proberen we je in de stemming te
brengen van minimum honderd jaar geleden. De tijd dat het nog geheel donker werd
in de gebieden buiten de steden. Natuurlijk was de duisternis voor velen een reden
tot angstig gedrag. In die tijd waren er dan ook veel verhalen over angstaanjagende
onderwerpen en bleven de meeste mensen na het invallen van de duisternis lekker
warm binnen. We laten dan ook niet na om enkele verhaaltjes en sagen van die tijd
met jullie te delen. Hou je dus maar vast, want hier kunnen verhalen komen over
zwarte katten, heksen, wolven, dwaallichtjes, honden met ijzeren kettingen enz...

Routebeschrijving:
Indien je met de wagen bent, kan je deze achter laten op de parking van het
parochiecentrum - tussen de Pastorij en het parochiecentrum - Kerkstraat 12.
Alle dorpswandelingen starten en eindigen in het straatje tussen de kerk en de
pastorij, Kerkstraat 2.
1. Verlaat het straatje tussen de kerk en de pastorij - richting NO (Kerkstraat)
2. Stap links de Kerkstraat in en ga de straat ten einde
3. Opgepast !!! We steken een drukke straat over (Romeinse Kassei)
4. We stappen nu op de weg van Koninksem naar Piringen
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5. Na +/- 190 m slaan we rechts af en hier is onze eerste stop aan de Tumulus
sage 1: Ter hoogte van de “Tumulus” van de Romeinse Kassei in Koninksem
gebeurde het volgende:
Enkele mannen zagen de vuurman op de tumulus. Toen één van de mannen naar
de vuurman floot, rolde het vuur langs de berg naar beneden en sloeg er een vlam
onder de deur nog vóór de man zijn huis had bereikt.
We zagen de sjofot 'op de Toem' (= tumulus) boven. En doa was ene wa flödde (=
floot) op hem, toen kwamter de bereg af gerold en he sloeg met de vlam onder de
deur in ee(r)ter (= eer hij) in zijn huis was.
sage 2: Op een avond kwam H. Hans, dronken naar huis langs de Romeinse Kassei
en de straat die later de naam 'Kerkstraat' heeft gekregen.
Bij de oude gracht aan de 'hophof' zag H. Hans, iets vreemds. Over de grond bij de
gracht rolde een soort zak waar een levend wezen leek in te zitten.
De man maakte een ongelukkige val toen hij in paniek naar de vreemde verschijning
sloeg. Daardoor kreeg het ding de kans om op H. Hans, rug te springen.
De man vluchtte naar huis zo snel hij kon. Na dat voorval heeft H. Hans, drie dagen
in bed gelegen. Toen hij weer opstond, had hij op zijn rug een bochel, waardoor hij
de bijnaam H. Hans, Kroef' kreeg.
Het volgende verhaal gebeurde op de plaats waar de kerk nu staat. Dit gebeurde dus
voor het jaar 1851.
Deze plaats heette toen 'de hophof' en was op een hoogte van ongeveer twee meter
gelegen. De omheining bestond uit een oude haag en langs de gracht struikgewas.
De genaamde H. Hans, jonggezel, die nogal tamelijk veel dronk, kwam op zekere
dag laat in de avond weer bedronken naar huis. Gezien de weg door het dorp in zeer
slechte toestand verkeerde, gebruikten de mensen meestal de Romeinse Kassei.
Hans moest dan langs de huidige Kerkstraat komen om naar zijn woning te gaan.
Toen hij ter hoogte van die oude gracht aan de hophof gekomen was, kwam er een
zekere gedaante afgerold. Hij heeft altijd beweerd dat het een soort zak was waar
een of ander levend wezen in zat.
Hij sloeg er met zijn wandelstok op en in de worsteling is hij gevallen, 'het ding' is dan
op zijn rug gesprongen. Hans heeft de vlucht genomen en daar bij hem de deur dicht
was, kroop hij langs een ladder naar de hooizolder om alzo over de stallingen
binnen in het huis te geraken. Hij heeft drie dagen in zijn bed gelegen en toen hij
opstond had hij een bult, die hij zijn heel leven lang gehad heeft.
Later kreeg hij dan de spotnaam van Hans Kroef (= Bult). Die bult is dan gekomen uit
oorzaak van dat vreemde ding, of was Hans er in zijn dronken toestand vanaf
gevallen. Zekerheid hebben we niet.
=================
6. We vervolgen onze weg tot op de verharde weg.
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7. Op de T slaan we links af (dit is Herenweg)
8. We stappen voorbij de elektriciteitscentrale en voorbij de straat links Koninksem/
Piringen en stoppen aan de brede struikachtige boom aan onze rechterzijde
Bedeu Bùmke
9. Bedeu Bùmke (Widooie boompje)
sage 3:
Schoferik als gloeiend doodshoofd
Bij de “Bedeu Bùmke” hing elke avond omstreeks 10 uur een verlicht doodshoofd in
een boom. Omdat de mensen bang waren, besloot een moedige man het vreemde
voorwerp uit de boom te halen. Het doodshoofd bleek een uitgehaalde kroot te zijn.
Dialect:
Aan “Bedeu Bùmke” was de sjoofhoot. Om 10 uren alle daag (=dagen)hing doa ene
verlichte doodskop in ene boom en de minse hadden bang. Mè op enen avond kwam
mijne groot-pa voorbij, die ging thuis, en die zei: “ich zal hem uithalen”.
En he ging in de wei, mè zijn haren stonden rech(t) omhoog op zijn kop van de
schrik. Weiter (=toen hij) t’ raan kwam was het een uitgeholde kroot. – ‘Nu heb ich de
sjoofhoot’! zeiter.

10. Vervolg je weg tot aan de 1ste afslag rechts. Hier rechts afslaan, dit is nog altijd
Herenweg. We stappen nu verder en dalen af via de holle weg. We vervolgen deze
weg tot aan de T-kruising.
11. Op de T gaan we links dit is de Weeraardstraat.
12. We vervolgen deze weg eerst omhoog en dan terug naar beneden om opnieuw
uit te komen op de Herenweg, die we links volgen tot de eerste straat rechts. Hier
rechts afslaan.
13. Dit is de weg Koninksem - Widooie. Deze weg volgen tot aan de Romeinse
Kassei
14.Opgelet !!! We steken de Romeinse Kassei over en gaan links tot eerste rechts
(Hoogveldstraat)
15. We stappen de Hoogveldstraat op tot de eerste straat links - Klaproosstraat
Deze wandeling werd gemaakt door de heemkring van Koninksem: KEUNSEM VRUGGER
04/2021
Je kan ons vinden op: http://koninksem.eu/ en
https://www.facebook.com/keunsem.vruggerErfgoed?ref=hl
Indien je ons wil steunen kan dat door lid te worden
of een bedrag te storten op
IBAN: BE 64 0688 9161 6852 BIC:GKCCBEBB
(Bedragen van € 20,00 en meer geven je de titel van steunend lid)

~4~

Dorpswandeling Nr 5 : Avondwandeling met lichtjes
16. We nemen 1e straat links en dan de eerste Rechts tot op de T-kruising. Hier
rechts afslaan. Klaverstraat
17. We volgen de Klaverstraat tot einde.
18. Op het einde van de straat gaat de weg over in een wandelpad - dat we volgen
19. Rechts af Binnenveldstraat
20. Volgen tot aan de zandweg (voor het parochiecentrum). Rechts afslaan
21. Zandweg volgen tot einde
22. Links af en stoppen voor het kerkhof
sage 4:
Overleden echtgenoot beantwoordt de groet van zijn echtgenote
Een vrouw ging bij maneschijn bidden op het graf van haar overleden man. Wanneer
ze vertrok, zei de vrouw altijd: "Goedenacht, Harry!"
Op een nacht weerklonk er echter een antwoord: "Goedenacht, Minneke!" Sinds die
nacht durfde de vrouw niet meer naar het graf van haar man te gaan.
In dialect:
Hier was een vrouw, die hare man was gestoreven en ze ging op zij(n) graf bidden bij
maneschijn.
As ze wegging dan zei ze altijd 'naach Hary!' (= goede nacht Harry!) - Harry heette
hare man.
- Ene keer ging ze ook zo weer noa 't graf en wei (= toen) ze wegging, zei ze wei (=
zoals) altijd 'naach Hary!' en toen hoorde ze antwoorden: 'naach Minneke! (=
Wilhelmine) en ze he(ef)t niemee durven gaan.
Zij meende dat het hare man was, mè ze he(ef)t het nooit zjus geweten.
23. Wandel door tot aan de pastorij. Einde wandeling - Proficiat
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