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Aandacht….Wegens de voor de heemtijdingen oplopende portokosten, zullen deze vanaf nu 

digitaal verzonden worden. Leden die een e-mailadres hebben, gelieve dit kenbaar te maken bij 

ingridclaus@hotmail.com  Voor de leden die geen mailadres hebben en graag de heemtijdingen 

krijgen, kan een andere regeling voorzien worden, voor meer info tel: 03/658.64.36  De 

tijdschriften worden zoals altijd per post verstuurd.  Lidkaarten zullen bij het volgende tijdschrift 

gevoegd worden. 

 

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

De opendeurdag die op zondag 5 april zou plaatsvinden, zal niet doorgaan vanwege het 

coronavirus.  

  

W A N D E L E N 
 

  

Vertrekuur: 13.45u!! Aan Heemhuisjes – Kerkstraat 41-45, ’s-Gravenwezel      

   Wandelingen in april 2020 

02-04-2020 Afgelast vanwege het coronavirus 

Volgende wandelingen onder voorbehoud: 

09-04-2020 Heksenpad   Brecht   5.6 km     

Startplaats, brug 11 aan het kanaal Dessel-Schoten. Als we willen weten waar er vroeger 

tussen de houtwallen en heikanten heksen rondslopen moeten we het Heksenpad 

afwandelen. 

De waterpoel die we onderweg zien is een overblijfsel van een vroegere kleiwinningsput 

en momenteel de  ideale biotoop voor wilde eenden, waterhoenen  en meerkoeten.  

16-04-2020 Blommerschotpad  Oostmalle 6.0 km 

Startplaats, grens Oostmalle-Wechelderzande. Tussen eeuwenoude beuken bomen voert 

dit wandelpad u de stille kempen in. We komen in het hart van Blommerschot met zijn 

prachtige landduinen, afgewisseld met buntgras en rododendrons.  Met wat geluk kan 

je hier reeën, fazanten en ander wild ontmoeten. 

23-04-2020 Bloesemtocht Broechem  6.5 km 

Startplaats, de parking aan de kerk en volgen het Jules Persynpad. Op het pleintje voor 

het gemeentehuis staat een bronzen borstbeeld van de befaamde letterkundige Jules 

Persyn. Onze wandeling loopt verder langs verscheidene appel en perenboomgaarden 

welke normaal in deze periode hun bloesemkleedje dragen. Het zijn echter de weer-

goden die het juiste tijdstip bepalen.  

30-04-2020 Kleipikkerspad  Sint-Lenaarts 6.0 km 

Startplaats, de parking aan het voetbalveld. We lopen naar en langs het kanaal Dessel-

Schoten en duiken wat verder het bos in waar meerdere waterpoelen te zien zijn. 

Het zijn ook zoals op vele andere plaatsen in deze streek overblijfselen van de vroegere 

kleiwinningsputten. Meerdere watervogels vinden hier hun ideale biotoop. 

mailto:ingridclaus@hotmail.com


   

  

B E Z O E K   A A N   P O L D E R M U S E U M   L I L L O 
 

De uitstap die op Paasmaandag 13 april zou plaatsvinden, wordt geannuleerd wegens het 

coronavirus. 

 

A L G E M E N E   V E R G A D E R I N G 
 

De Algemene Vergadering die zou plaatsvinden op 21 april 2020 zal wegens het 

coronavirus op een nader te bepalen datum doorgaan. 

 

L I D G E L D E N 
 

Om onze werking verder te kunnen zetten, is uw steun nodig en die begint met het hernieuwen 

 van uw lidmaatschap. Ons lidgeld voor 2020 bedraagt nog steeds 20 €! 

Gelieve te betalen op rek.nr.: BE 14-2200-4160-8083 van Heemkring De Drie Rozen vzw, 

Kerkstraat 41-45, 's-Gravenwezel met vermelding: 'lidgeld 2020' 

 De lidkaarten zullen bij het volgende tijdschrift verstuurd worden. 

 Wij zijn overtuigd van uw trouw aan de Heemkring en danken u alvast voor uw steun en 

 hopen u volgend jaar te mogen begroeten op een van onze activiteiten! 

 

G O E D   O M   W E T E N 
 

DE APPEL ‘GEHEIMRAT DR OLDENBURG’ 

 

Hugo Lambrechts-Augustijns 

De appel met de naam ‘Geheimrat Dr Oldenburg’ werd in 1897 in het fruitcollege van 

Geisenheim1 gekweekt. Het is een kruising van de rassen ‘minister van Hammerstein’ en 

Baumanns Renette. 

Een ‘geheimraad’ is een ‘vertrouwde raadsman’. Het is een niet-academische titel voor speciale 

adviseurs van een soeverein vorst en kwam in de 17de eeuw voor het eerst in zwang. In de 

praktijk was het gewoon een eretitel die werd verleend en slechts een klein aantal werd 

daadwerkelijk door de vorst gevraagd om advies. Het Germaanse woorddeel ‘heim’ betekent 

‘behorend tot het huis’, in de zin van betrouwbaar. Later kreeg het woord ‘geheim’ de connotatie 

van heimelijk of ‘strikt vertrouwelijk’. Met het verwante woord ‘heimat’ verstaan we het 

thuisland van een bepaalde bevolking. Het Engelse woordje ‘home’ is van dezelfde familie. 

Iemand die ‘heimwee’ heeft, wilt terug naar de eigen vertrouwde omgeving. Deze woorden 

hebben een archaïsch2 gebruik. 

Het Huis Oldenburg is een Noord-Duitse dynastie en één van de invloedrijkste Europese 

koningshuizen. Het huis verkreeg bekendheid toen graaf Christiaan I van Oldenburg verkozen 

werd tot koning van Denemarken in 1448 en van Noorwegen in 1450. Het huis bleef vanaf toen 

heersen over Denemarken. Catharina II van Rusland schenkt Oldenburg en Delmenhorst aan 

Frederik August van Holstein-Gottop. In, 1777 wordt het graafschap tot hertogdom verheven3. 

In 1808 treedt Oldenburg als laatste toe tot de Rijnbond. Alleen het vorstendom Lübeck blijft 

nog zelfstandig. 

                                                           
1 Geisenheim ligt aan de Rijn, tussen Wiesbaden en Rüdesheim. 
2 Archaïsch, van het Grieks: oud, uit het verleden. Het is een stijlfiguur, waarbij de schrijver een 

terminologie gebruikt die niet meer algemeen gangbaar is. Ambtelijke taal komt vaak archaïsch over, 

omdat ze op taalkundig verouderde wetgeving is gebaseerd. 
3 Het hertogdom ligt in Noord-Duitsland en wordt genoemd naar de stad Oldenburg. 


