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Deurne, 30 september 2015. 
 
 
Geachte mevrouw, geachte heer, 

 
 

In het najaar verschijnt het nieuwe jaarboek 2015 van de Vereniging voor 
Heemkunde in Klein-Brabant vzw Ruisbroek aan het Hellegat en het Hof ter 
Zielbeek van de hand van Chris Apers. Het is het resultaat van enkele jaren 
opzoekingen in rijks-, stads- en privéarchieven naar het verleden van het Hof 
ter Zielbeek in Ruisbroek, het kasteel aan de Sint-Katharinastraat dat in 1949 
werd afgebroken. De geschiedenis van de site ter Zielbeek was nauw ver-
bonden met die van het dorp, met de polders en met de Rupel en wat begon 
als de zoektocht naar het verleden van een gebouw is een dubbel-
boek geworden. Enerzijds geeft het de ontstaansgeschiedenis weer van het 
dorp Ruisbroek, vanaf de twaalfde eeuw tot het einde der middeleeuwen. De 
heren van Grimbergen komen aan bod en hun nakomelingen de heren van 
Rumst, evenals de polders en de grenzen van Ruisbroek tijdens de middel-
eeuwen. De grondige studie van enkele authentieke documenten levert een 
verrassend nieuwe kijk op het Hellegat, op de kerk van Ruisbroek en op het 
passantenhuis van Kalfort. Het middeleeuwse dorpscentrum lag daar waar 
nu de wijk Sauvegarde en Coolhem liggen, aan de drukke weg naar het 
Hellegat. Het tweede deel van het boek schetst de geschiedenis van de site 
en het Hof ter Zielbeek, vanaf de middeleeuwse motte tot de afbraak van het 
oude kasteel in 1820. De site werd opgericht als bewakingspost aan het 
Hellegat, dat in bezit was van de heren van Grimbergen. Vanaf de vijftiende 

eeuw kreeg het gebouw een residentiële functie met een zeker prestige, te oordelen naar de beschrijving van de 
eigenaars. Al wat nu overblijft is een natuurpark met prachtige vijvers, maar de wetenschap dat er ooit heren van 
Grimbergen verbleven maakt de plek des te boeiender. 

Dit nieuwe Jaarboek 2015 kan nu al besteld worden aan prijs van € 25,00. De bestelling is pas geldig na ont-
vangst van € 25,00 op rekeningnummer BE63 0682 0091 4208 en BIC: GKCCBEBB op naam van Vereniging 
voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, Wolfgang d’Urselstraat 5, 2880 Hingene met de mededeling “1 x JB 
2015 Hellegat”. Boeken besteld door inwoners uit Klein-Brabant (gemeenten Bornem, Puurs en Sint-Amands) 

worden zonder extra kosten thuis bezorgd, maar kunnen bij voorkeur ook afgehaald worden op ons adres in 
Hingene vanaf 5 december 2015. Voor bestemmelingen buiten Klein-Brabant moet een extra verpakking- en 
verzendingskosten aangerekend worden van € 10,00 voor België en € 20,00 voor Nederland, Duitsland, 

Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Groothertogdom Luxemburg. Voor de rest van Europa geldt een bijkomend 
tarief van € 30,00.  

De voorstelling van dit nieuwe Jaarboek 2015 vindt plaats op 5 december 2015 in het Erfgoedhuis De Caste-
leyn, Wolfgang d’Urselstraat 5, 2880 Hingene om 11:00 uur met aansluitend een hapje en een drankje. Tevens 
wordt ook onze jaarlijkse boekenverkoop gehouden, waarbij heel wat van onze publicaties aan -50% worden te 

koop gesteld. Ook na 5 december en tot einde jaar kan het jaarboek 2015 nog steeds aangeschaft worden op 
hetzelfde adres iedere zaterdag van 8:30 tot 12:30 h. 

Met vriendelijke groeten, 

 
Walter Verstraeten, 
Secretaris. 
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