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

Zondag 6 september  van 10.30 uur tot 18 uur.                                                                  

Van 10.30 tot 18 uur is iedereen welkom in onze gezellige cafetaria 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 of via het secretariaat: 

secretariaat@dedrierozen.be.                                                                          

Het terras vòòr de heemhuisjes zal open zijn! 

 

 

W A N D E L E N    O P   D O N D E R D A G 
 
Vertrekuur: 13.45u!! Aan Heemhuisjes – Kerkstraat 41-45, ’s-Gravenwezel         

Wandelprogramma voor september 2020 (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) 

 

03-09-2020 Zevenbergenbos  Ranst  4.50 km 

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

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

Wat verder wisselen bos en weilanden elkaar af. In de zomermaanden zie je bosane-monen en 

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

 

10-09-2020 Grote Zeurt wandeling  Schoten 5.1 km 

Startplaats: café Den Botermelk, u volgt de knooppunten 6, 5, 82 en 81. Het eerste gedeelte 

gaat door de woonwijk Elshout en nadien door een meer bosrijk gebied van de Grote Zeurt. De 

terugweg loopt aan de overkant van de Schotensevaart tot aan de brug van Den Botermelk. 

 

17-09-2020 Hoekse Beemden  Overbroek 6.0 km 

Startplaats: aan de St-Willibrorduskerk van Overbroek. U verlaat de parking langs de 

Zoegweg en bevindt  zich onmiddellijk in een landelijke omgeving. Het is een uitge-sproken 

agrarisch gebied met melkveebedrijven, varkens en kippenstallen. Verder op onze wandeling 

bemerkt u de Hoge Mereyt en de H. Hartkapel. Op het einde wandelt u langs het legendarisch 

volkscafé  ‘De Witte’ met eigen voetbalveld. 

 

24-09-2020 Kleipikkerspad  St-Lenaarts 6.0 km 

Startplaats: parking voetbalveld richting kanaal, u loopt naar en langs het kanaal Dessel-

Schoten richting Rijkevorsel. Na +- 700 m neemt u links een bospad aangeduid met een gele 

pijl. Wat verder ziet u verscheidene waterpoelen, het zijn de overblijfselen van de vroegere 

kleiwinningsputten. Verschillende watervogels vinden hier hun ideale biotoop. 
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O P E N   M O N U M E N T E N D A G 

 
Zondag 13 september tussen 10 uur tot 17 uur.    

Het nieuwe fietspad aan de Brasschaatsebaan en Gillès de Pélichylei zal dan bijna klaar 

zijn en dat willen we historisch openen.   Met een gids wordt er geregeld (tussen 10 en 17 uur) 

vertrokken aan de heemhuisjes van De Drie Rozen en op de parking van het gemeentehuis, de 

gids vertelt onderweg historische en andere wetenswaardigheden over de weg en de omgeving 

waarlangs we rijden.  Er wordt verschillende malen gestopt onderweg om details bekijken.  

Laatste vertrek is om 17 uur.                                                                                                   

Het traject kan ook afgelegd worden met een qr-code (die je via de website van de gemeente 

kan aanvragen) op je gsm, zodat je de fietstocht in je eigen bubbel kan afleggen.  Deelname is 

gratis en inschrijven hoeft niet.  Een organisatie van werkgroep Erfgoed Schilde, 

Fietsersbond Voorkempen, een lokale groep enthousiaste fietsverzamelaars, heemkringen 

Scilla en De Drie Rozen. Info: Gemeentehuis Dienst Cultuur, Brasschaatsebaan 30, Schilde 

– 03/380.16.37 cultuur@schilde.be.             
                                                                                        

G O E D   O M   W E T E N 
 

 

DE ANTWERPSE ROOTS VAN LIKEURSTOKER LUCAS BOLS  

Hugo Lambrechts-Augustijns 

Hoewel op basis van genealogisch onderzoek het verhaal van de stichters van de bekende 

jenever- en likeurstokerij Bols als een mythe wordt beschouwd, kan er een grond van waarheid 

in zitten. Over de geschiedenis van het bedrijf is tot ongeveer halverwege de zeventiende eeuw 

geen openbare informatie bekend. De firma beweerd dat de stichters afstammen van een 

Antwerpse protestantse familie Belsus, die op de vlucht waren vanwege de religieuze vervolging 

door de Habsburgers. Na de val van Antwerpen in 1585 kregen de protestantse bewoners vier 

jaar de tijd om terug te keren tot de katholieke kerk of anders te vertrekken met medeneming 

van have en goed. Al in 1585 zou de stokerij ’t Lootsje aan de Rozengracht in Amsterdam 

geopend zijn. Pieter Jacobsz Bultius kocht zeker in 1649 een huis op de Rozengracht, noemde 

het huis ‘het Lootsje’ en verkocht er wijn. Zijn zoon Lucas, geboren in 1652, zette de zaak verder 

en begon met het stoken van brandewijn en likeur. Tot  1816 bleef het bedrijf familiebezit. Het 

bedrijf werd verkocht en ging verder onder de naam ‘erven Lucas Bols’. In 1868 werd Christiaan 

Moltzer mededirecteur en hij moderniseerde de fabriek. Hij begon reclame te maken dat Bols 

de oudste likeurstokerij ter wereld zou zijn, ‘opgerigt omstreeks den jare 1575’. Dit verhaal 

wordt nog steeds door het huidige distilleerconcern Lucas Bols N.V. hooggehouden. In 1954 

trok het laatste betrokken lid van de Moltzerfamilie zich terug uit de directie. In 1969-70 

verhuisde de stokerij naar Nieuw-Vennep omdat verdere uitbreiding in Amsterdam toen niet 

mogelijk was. De firma houdt zich tegenwoordig niet meer bezig met destilleren, maar heeft 

zich toegelegd op het blenden van grondstoffen. Voor zijn jenevers betrekt Bols zijn 

gedestilleerde grondstoffen van Graanstokerij Filliers in België. Bols levert onder eigen naam 

diverse dranken, waaronder advocaat, wodka, brandy, diverse soorten jenevers en diverse 

likeuren. 


