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

De ambachtengalerij is open tijdens de zomermaanden op zondag 5 juli en zondag 2 

augustus van 14u tot 18u. (onder voorbehoud) 

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 vóór de heemhuisjes zal  open zijn! 

Ondertussen wensen wij u allen een prettige en zonnige zomer toe. 

  

W A N D E L E N 
 

WANDELEN OP DONDERDAG  

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

Wandelprogramma voor juli-augustus 2020 

(onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) 

 Juli 2020 
02-07-2020 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 verscheidene waterpoelen te zien zijn. 

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

kleiwinningsputten. Verschillende watervogels vinden hier hun ideale biotoop.   

09-07-2020 Hoekse Beemden Overbroek  6.0 km 

Startplaats: aan de kerk St-Willibrordus van Overbroek. Bij het verlaten van de parking langs 

de Zoegweg bevinden we ons onmiddellijk in een landelijke omgeving. Het is een uitgespro- 

ken agrarisch gebied met melkveebedrijven, varkens en kippenstallen. Verder op onze wande- 

ling bemerkt u de Hoge Mereytkapel, de H.Hartkapel en het legendarisch volkscafé De Witte 

met eigen voetbalveld.  

16-07-2020 Zevenbergenbos Ranst   4.50 km 

Startplaats: St-Pancratiuskerk in de Gasthuisstraat. We verlaten het centrum langs de 

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

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

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

23-07-2020 Grote Zeurt wandeling Schoten 5.1 km 

Startplaats: aan café Den Botermelk en volgen 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 Schotense vaart tot aan Den Botermelk. 

30-07-2020 Molenbos/Bosvogelpad Grobbendonk 4.50 km 

Startplaats: de parking langs de Vorselaarsebaan. Het Molenbos vormt een belangrijke ecolo- 

gische schakel tussen de natuurgebieden Lovenhoek en Schupleer. Loof en naaldbomen wisse- 

len elkaar af. De oude beuken zijn een geliefde habitat voor de zwarte specht. Het wandelpad 

doorkruist 60 ha en wordt beheerd door Natuurpunt. 
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Wandelingen augustus 2020   

06-08-2020 Hof van Lierepad  Zandhoven  5.0 km 

Startplaats, de toeristische wandelboom in het centrum. Langs de Oelegembaan wandelen we 

richting Hofeinde en komen zo aan het kasteel. Dit is helaas niet toegankelijk voor het publiek, 

maar de bouwstijl en de omgeving er rond met waterpartijen, bossen en weilanden geeft onze 

wandeling toch de nodige voldoening. 

13-08-2020 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.   

20-08-2020 Kievitsheide  Sint-Jozef Rijkevorsel 4.5 km 

Startplaats, aan de kerk en steken het kanaal over.Kievitsheide maakte ooit deel uit van de 

grote Abtsheide die zich uitstrekte over Beerse,Merksplas en Rijkevorsel. Na de artisanale 

kleiwinning werd naaldhout aangeplant waartussen later ook loefhout verscheen. We verlaten 

dit prachtig natuurgebied terug langs het kanaal naar de kerk.  

27-08-2020 Blommerschotpad  Oostmalle 6.0 km 

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

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

prachtige landduinen, afgewisseld met rododendron. De runderen die aan de Blommerschot- 

hoeve grazen zijn van een speciaal ras, namelijk de “Blonde d’Aquitaine” afkomstig uit 

Zuid-West Frankrijk.  

 

 

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

 Zondag 30 augustus om 16 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 15.30 uur. Er is mogelijkheid om met carpooling mee 

te rijden. 

 

 

S T A T U T A I R E    V E R G A D E R I N G 
 

De jaarlijkse Algemene Vergadering vindt plaats op maandag 31 augustus om 20u in zaal 

 Karel Borstlap, (nu het Hof Van Wezel) Kerkstraat 41-45, 's-Gravenwezel. 

 Op de dagorde staan het financieel en werkingsverslag, de begroting en de geplande activiteiten. 

De leden van de Algemene Vergadering ontvangen een persoonlijke uitnodiging met de 

volledige dagorde. Andere leden kunnen deze bijeenkomst bijwonen als waarnemer, maar zij 

hebben geen stemrecht. Eventuele kandidaten voor de Algemene Vergadering of de Raad 

van Bestuur kunnen zich melden bij secretaris Filip Traen: filip@zanza.be - tel: 

0478/26.52.07-  of bij de voorzitter anita.couwels@telenet.be – tel.: 03/658.64.36. 
 Door de Covid 19 zal de vergadering zo sober en kort mogelijk zijn. 
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G O E D   O M   W E T E N 
 

     

WAT WORDT IN EEN CONSERVATORIUM BEWAARD? 

Hugo Lambrechts-Augustijns 

Het woord ‘conservatorium’ is de gelatiniseerde vorm van het Italiaanse ‘conservatorio’, 

afgeleid van het werkwoord ‘conservare’, wat bewaren of conserveren betekent. Verschillende 

Italiaanse steden stichtten opleidingsinstituten voor weeskinderen, vondelingen en 

buitenechtelijke kinderen. In Venetië bestond reeds in de veertiende eeuw zo’n weeshuis, of 

eerder een hospitaal, het ‘Ospedale della Pietà’. Er waren zowel jongens als meisjes. Na het 

aanleren van een beroep, moesten de jongen op hun vijftiende jaar vertrekken. De meisjes bleven 

iets langer, om te leren koken, naaien en wassen. De beste meisjes van de klas mochten 

meespelen in het orkest van het weeshuis. Muziek werd onderwezen om de traditionele muziek, 

dans en zang voor het nageslacht te bewaren. De eigen concerten waren bedoeld om wat geld in 

het laadje te brengen. Het orkest en koor bestond alleen uit vrouwelijke muzikanten. Een vrouw 

op een fagot zien spelen was een nieuwigheid en zowel de rijke Venetianen als mensen uit gans 

Europa kwamen kijken en luisteren. Vooral de mannelijke geldschieters waren vatbaar om een 

mooie vrouw op een muziekinstrument te zien spelen en deden een extra duit in het zakje. Het 

orkest van de Ospedale had zestig vrouwelijke muzikanten. Hun belangrijkste leraar was 

Antonio Vivaldi, die les gaf van zijn 25ste tot zijn 62ste jaar. Hij was vioolleraar en koormeester, 

gaf muziektheorie en leerde de kinderen nieuwe instrumenten bespelen. Het was een fulltime 

job en heel wat werken van Vivaldi gingen voor het eerst in première in het Ospedale della Pietà 

in Venetië. 

Sinds het begin van de zestiende eeuw werden ook in andere Europese landen muziekscholen 

opgericht. Vanuit het zuiden volgde later ook de naam conservatorium. De muziekschool die 

onder koning Willem I der Nederlanden  in 1827 te Brussel werd opgericht, wordt beschouwd 

als de voorganger van de in 1832 opgerichte Koninklijk Muziekconservatorium, een Franstalig 

opleidingsinstituut, geïnspireerd op het voorbeeld van het Parijse Conservatorium. Het eerste 

op Nederlandstalig grondgebied was het Toonkundig Conservatorium van Gent, opgericht in 

1835. In 1843 werkten enkele Antwerpse zangleraren een plan uit om een Antwerpse 

muziekschool op te richten. Zij kregen de goedkeuring van het stadsbestuur en op 15 maart 1844 

werd de ‘Ecole spéciale de musique de la ville d’Anvers’ opgericht. Haar lokalen bevonden zich 

in een burgerwoning aan de Kaasstraat nabij de Suikerrui. In 1898 werd het instituut verheven 

tot Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen. 

 



 

 

Ospedale della Pietà in Venetië. 


