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O P E N D E U R   M U S E U M  

 
Het museum is open zondag 4 juli en 1 augustus van 11 uur tot 18 uur.                                                                  

Van 11 tot 18 uur is iedereen welkom op het terras waar u kan genieten van een fris pintje of 

een kopje koffie.  

Rondleidingen per 4 personen, tussen 14 en 16 uur en tussen 16 en 18 uur. Meebrengen en 

dragen van een mondmasker voor gids en bezoekers. Ontsmettingsgel en papieren doekjes zijn 

aanwezig. Men kan reserveren voor een rondleiding bij Gaston Dirickx: 

gaston.dirickx@skynet.be – 03/383.14.70  of via het secretariaat: secretariaat@dedrierozen.be.                                                                          

Het terras van de heemhuisjes zal open zijn elke zondag in juli en augustus, behalve op 

15 augustus (O.L.V.  Hemelvaart). 

 

W A N D E L E N   O P   D O N D E R D A G 

 
 Wandelingen in juli en augustus 2021 onder voorbehoud 

Na overleg met Maurice Van Nuffel, tel.: 03/658.87.50 

 

01-07-2021  Pol  en Mariëttepad  deel 2  Zoersel   5.2 km 

Startplaats: omgeving knooppunt 57, deze natuurwandeling heeft eveneens zoals deel 1 een 

cultureel aspect. U ziet op infoborden langs de weg  het tweede deel foto’s van de legenda- 

rische figuren welke we zagen op de lindenboom in het Linden Pavilioen. De wandeling gaat  

door een prachtig landbouw gebied met historische hoeve’s uit het verre verleden. 

  

08-07-2021  Vogelzangpad  ’s-Gravenwezel   5.5 km 

Startplaats: brasserie De Vogelzang, gaan richting ’s-Gravenwezel en draaien links De Nach- 

gaal in welke we volgen tot het einde en lopen we wat verder langs het sterk meanderende 

Kleine Schijn. In dit laagliggend bosgebied komt heel wat zwarte els voor. De zaden in de 

elzenpropjes is een voedselbron voor allerlei zangvogels (o.a.sijsjes).  We lopen verder aan de  

overzijde van de Wijnegemsteenweg door het domein Hof ter Linde  tot aan De Vogelzang.  

 

15-07-2021 Antitankkanaal en Zonnebos ’s-Gravenwezel   6.0 km 

Startplaats: parking kerkhof. Via de Moerstraat, de Krommedreef en de omheining van La 

Garenne gaat u naar het Antitankkanaal richting Schildestrand. De oeverbegroeiïng is hier een 

ideale broedplaats voor allerlei watervogels. Aan de bunker op de hoek van het Gravinnenbos 

neemt u het Ketelstraatje met ernaast de Hofbeek, vervolgens het Caterstraatje om zo langs de 

wijk Zonnebos terug aan het beginpunt te komen. 

 

22-07-2021  Groot Schijnvallei Halle                5.0 km 

Startplaats: taverne de Sjoks Halle-Dorp 142. Eerst wordt langs een fraaie woonwijk gewan- 

deld om zo in de Groot Schijnvallei te  belanden. Deze beekvallei is een en al natuur, akkers 

en weilanden wisselen elkaar af. Onderweg wordt het Groot Schijn overgestoken en komen 

zo terug in de dorpskom aan ons vertrekpunt.  
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29-07-2021  De Kooldries  Brecht    4.5 km 

Startplaats: taverne Cuvee Hoeve aan het kanaal Dessel Schoten. Het gebied is een overblijfsel 

van de vroegere kleiwinning, de vele kleiputten omgetoverd tot natuurlijke vijvers zijn een 

ideale biotoop voor vele diersoorten. Allerlei watervogels maar ook amfibieën zoals de 

zeldzame kamsalamander leven hier. Driekwart van het pad kronkelt tussen de waterpoelen. 

 

05-08-2021  Zevenbergenbos Ranst    4.5 km 

Startplaats: St-Pancratiuskerk in de Gasthuisstraat. U verlaat het centrum langs de Kasteel- 

straat en wandelt verder langs de Lourdesgrot waar even halt wordt gehouden. 

Wat verder wisselen bos en weilanden elkaar af. In de zomermaanden zie je er bosanemonen 

en sleutelbloemen die de bodem bedekken. De hooilanden trekken ook heel wat vlinders aan.  

 

12-08-2021  Stroopop wandeling  Halle-Zoersel  4.8 km 

Startplaats:  taverne de Stroopop Liefkenshoek 151.  De naam van de wandeling verwijst naar 

de naam van deze taverne. Een groot gedeelte van de wandeling loopt door de Halse bossen. 

Dit gebied was in het begin van de jaren 1900 bekend voor zijn natuurschoon en de gezonde 

lucht Liefkenshoek of Schildershoek was ooit een geliefde verblijfplaats voor schilders uit het 

Antwerpse. 

   

19-08-2021  Trappistenpad   Westmalle   4.5 km 

Startplaats: taverne de Trappisten. Een mooie boswandeling, je stapt langs statige dreven en  

fraaie bospaadjes. De bossen en weilanden die je doorkruist zijn vaak nog eigendom van de 

abdij. Roofvogels zoals de buizerd en de boomvalk worden hier regelmatig waargenomen. 

 

26-08-2021  Wandeling O.LV. van Nazareth Abdij-Brecht 4.5 km 

Startplaats: taverne Caro’s Westmallebaan aan de brug van het kanaal Dessel/Schoten 

Het eerste gedeelte loopt langs het kanaal om verder langs een bospad het heidegebied te 

bereiken. U loopt verder door het natuurreservaat Marbelenven en zo langs de abdij terug naar 

het beginpunt. 

 

O P R O E P   F O T O W E D S T R I J D 

! Oproep fotowedstrijd Heemkring De Drie Rozen met als thema ‘De Roos’! 

Heemkring De Drie Rozen organiseert voor de eerste keer een fotowedstrijd. De organisatie 

daagt alle (amateur) fotografen uit om rond het thema ‘De Roos!’ te werken. “ Iedereen kan 

deelnemen aan deze fotowedstrijd, waarvan een professionele jury de meest originele en 

aangrijpende foto’s zal uitkiezen voor een tentoonstelling in het najaar in de zaal Karel Borstlap 

van de heemkring” of wanneer de coronamaatregelen het niet toelaten een digitale 

tentoonstelling   

Hoe deelnemen?  De foto’s mogen zowel in kleur als in zwart-wit genomen zijn.                                                            

Per deelnemer worden er maximaal drie foto’s aanvaard.                                                              

Vermeld naam en titel op de foto's.                                                                                                                                                              

De foto’s: hebben een maximale afmeting van 1500 pixels langste zijde in JPG formaat.                                                   

Deelnemers bezorgen hun foto’s  voor 15/08/2021 via fotowedstrijd@dedrierozen.be.                    

Vermeld in jouw e-mail duidelijk uw naam en contactgegevens.                                                                             

Deelnemen is gratis.                  



B E Z O E K   A A N   W I J N D O M E I N   V I G N A 
 

 Zaterdag 21 augustus om 15 uur bezoeken wij dit historisch wijndomein gelegen aan de 

`s-Gravenwezelsesteenweg 39 te Wijnegem. 

 ‘Beschermd door bossen, ligt in Wijnegem bij Antwerpen, het historisch domein Vigna. Op 

deze site, waar vroeger het water- en limonadefabriek ‘Vigna’ stond, werden in 2004 voor het 

eerst wijnstokken geplant, waarna er een verdere uitbreiding is gebeurd in 2008. Momenteel is 

onze wijngaard 8 ha groot, met in totaal 30.000 wijnranken.’ 

Rondleiding en proeverij: 20 euro/persoon, te storten op rekeningnummer: BE 14 2200 

4160 8083 van Heemkring De Drie Rozen vóór 15 augustus 2020, groep van 15 deelnemers 

volgens de huidige toegelaten norm. 

Inschrijving: secretariaat@dedrierozen.be - tel.: Heidi Piette 0475/27.33.13 

Samenkomst aan de heemhuisjes om 14.30 uur.  

Er is mogelijkheid om met carpooling mee te rijden. 

N O T E E R   N U   A L ! 
 

Zondag 19 september bezoeken we het Poldermuseum in Lillo. 
Programma: om 9.45u bijeenkomst aan de heemhuisjes om met carpooling naar Wijnegem te 

rijden, waar we om 10.17u de tram naar Antwerpen Suikerrui nemen. 

Aan het Steenplein nemen we de waterbus naar Lillo om 11.30u. 

Rond 12.30u – 13.00u nemen we een lunch in een taverne in Lillo. 

Om 14.00u brengen we een bezoek aan het Poldermuseum met gids. 

Verdere info in de volgende heemtijdingen of op secretariaat: secretariaat@dedrierozen.be of 

bij Heidi: 0475/27.33.13 

G O E D   O M   W ET E N 
 

KUNNEN DE CHINEZEN DE LETTER ‘R’ NIET UITSPREKEN? 

Hugo Lambrechts-Augustijns 

Een antwoord kregen we van sinoloog Dirk Derhaeg, verbonden aan de Katholieke Universiteit 

van Leuven. Chinezen hebben inderdaad de grootste moeite met de letter ‘r’. Dit komt niet door 

een lichamelijke eigenaardigheid, maar gewoon omdat de Chinezen de ‘r’ anders gebruiken dat 

wij in het Westen. Zij spreken de ‘r’ z’n beetje uit zoals de Engelsen en Amerikanen, met de 

tong naar achter gekruld en de punt tegen de bocht van het gehemelte. Als een Chinees onze 

rollende ‘r’ probeert te vormen, dan plaatst hij zijn tongpunt meer naar voor dan bij de Chinese 

‘r’. Als hem dat niet goed lukt, komt de tong bol te staan en wordt het een ’l’. Weinig Chinezen 

krijgen onze ‘r’ juist uitgesproken. Als men er jong mee begint dan lukt het wel en een Chinees 

die in het westen opgroeide, spreken met een perfect rollende ‘r’. Vaak gaat een Chinees 

overcompenseren en waar eigenlijk een ‘l’ hoort, probeert hij die ook door een ‘r’ te vervangen, 

wat de verstaanbaarheid bemoeilijkt. 

Het is eigenaardig dat het Esperanto, dat een wereldtaal wil zijn, een letter bevat die verwarring 

bezorgt aan de grootste bevolkingsgroep op de wereld. Een Chinees die Esperanto spreekt is 

zelfs voor een ervaren esperantist van bij ons door de omwisseling van de ‘r’ en de ‘l’, in het 

begin moeilijk te verstaan. Het Esperanto is in China erg populair omdat de eenvoudige structuur 

van deze internationale hulptaal voor een Chinees gemakkelijker te leren is dan bijvoorbeeld het 

Engels. Het is een gelukkig toeval dat de woordopbouw van het Esperanto met zijn vele 

samenstellingen lijkt op de Chinese taal. Lejzer Ludwig Zamenhof (1859-1917), de schepper 
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van het Esperanto, was niet vertrouwd met de Aziatische talen en hield dus geen rekening met 

de verwarring tussen de Chinese en de Westerse ‘r’.   De uitspraak van de Japanse ‘r’ (als in ra) 

ligt ongeveer tussen onze ‘r’ en ‘l’, maar neigt meer naar de ‘l’. Onze echte rollende ‘r’ kunnen 

de Japanners niet uitspreken. Er zijn ongeveer 25 Japanse namen die met een ‘r’ beginnen. 

Ronin, Raiden en Rayden zijn populaire jongensnamen.  

Het is opmerkelijk dat in het Nederlands de letter ‘r’ op veel verschillende manieren 

uitgesproken wordt en dat maakt het voor een buitenlander niet altijd gemakkelijk.   

We onderscheiden ‘de Rotterdamse r’, ‘de West-Vlaamse r’, ‘de Gooise r’, ‘de Limburgse r’, 

en zo veel meer. De ‘r’  kan op verschillende plaatsen in de mond- of keelholte gevormd worden 

en ook nog op verschillende manieren worden geproduceerd, bijvoorbeeld rollend of brouwend. 

In sommige dialecten is de uitspraak constant, in andere veranderlijk. Bij een constante ‘r’ klinkt 

die onder alle omstandigheden hetzelfde. Een veranderlijke ‘r’ hangt af van of er een klinker op 

volgt of geen klinker. Als een ‘r’ niet te verbinden is met een klinker kan de uitspraak ervan 

problemen geven. Bij veel sprekers bestaat dan de neiging om de ‘r’ dan minder prominent te 

laten klinken. Een tong-r wordt dan niet gerold, maar verandert in een meer vloeiende klank, 

die aan een ‘j’ kan doen denken. Ook bij dialecten met een keel-r komt dat voor en lijkt de 

ontstane klank op een ‘sjwa’ of zwakke ‘a’, zoals dat in het Britse Engels en in het Duits 

gangbaar is. Het ontstaan van de varianten houdt taalkundigen al jaren bezig. Men vermoedt dat 

de oudste Nederlandse ‘r’ de tongpunt-R is. 

Het Standaardnederlands schrijft geen bepaalde uitspraak van de ‘r’ voor. Sommige r-uitspraken 

worden meer door vrouwen dan door mannen gebruikt. De populariteit van de keel-r onder de 

bovenlaag van de bevolking is toe te schrijven aan het Frans. Daar kwam de klank in de 

Renaissance langzaam de taal binnen, vermoedelijk het eerst in het dialect van het Île-de-France. 

Door de prestige van dit soort Standaardfrans sloeg de klank over naar andere dialecten. Zowel 

in België als in Nederland was het bon ton om Frans te spreken. In de steden namen de lagere 

bevolkingsklassen het Franse accent over van de bovenlaag van de bevolking. 

De Spaanse tongbreker luidt “El perro de san Roque no tieno rabo, porque Ramón Ramirez se 

lo ha robado” (De hond van san Roque heeft geen staart, omdat Ramón Raminez die heeft 

gestolen.). 

Enkele Nederlandse tongbrekers zijn: “De kat krabt de krollen van de trap” met variante “De 

rare kromme krab krabt de krollen van de trap”, “Bruinebrodenbakker Bart Braekmans baalt 

van het bruine broden bakken”, “Barbara had een groentewinkel en verkocht rabarber” en 

“Kriebel de kat kruipt kriskras door de kelders” 

“Robert raspt rap rode ronde radijsjes” is een moeilijke tongbreker omdat we in het dialect 

spreken van ‘rapsen’ in plaats van ‘raspen’. “Bâ ne goeien barbecue zen der altij gerapste 

peekes”. In plaats van een radijsje spreken we echter van een ‘knolleke’. Maar ja, daar komt 

geen ‘r’ in voor. Allemaal niet gemakkelijk voor een Chinees. 
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