Programma SCHOONSELHOF
Zomer - najaar 2021

Wandelingen op het Schoonselhof: juni – oktober 2021
Beste leden,
De voorbije dagen en weken werkten onze vrijwilligers van de werkgroep Schoonselhof in samenwerking
met de dienst Begraafplaatsen van de Stad Antwerpen een nieuw zomerprogramma uit op deze necropool.

Zaterdag 24 juli

Maak kennis met het Schoonselhof!

14u

Het Schoonselhof staat niet voor niets bekend als het Antwerpse Père-Lachaise. Je kan hier
heel wat prachtige grafmonumenten vinden, een kasteel met neerhoeve en een
weelderige natuur. Deze begraafplaats herbergt ook de graven van tal van bekende
schrijvers, acteurs, kunstenaars, muzikanten, componisten en vele anderen. Denk maar
aan Hendrik Conscience, Paul Van Ostaijen, Ferre Grignard, Bob Davidse, Peter Benoit en
zoveel andere. Tijdens de rondleiding ontdek je mooie monumenten, beroemde en minder
beroemde verhalen, de prachtige groene omgeving en zoveel meer!

Zondag 22
augustus

Natuurwandeling op het Schoonselhof

10u

Het Schoonselhof is met zijn ca. 84 hectare een ware groene long voor de Stad Antwerpen.
Heel wat mossen, flora en fauna vinden hier hun toevluchtsoord in deze verstilde ruimte in
het stedelijke landschap. Samen met gids Jeroen Venderickx (verbonden aan het Koninklijk
Museum voor Natuurwetenschappen) ontdek je de bijzonderheden van deze bijzondere
plek, te midden van de monumentale grafmonumenten en gebouwen.
Gids: Jeroen Venderickx (verbonden aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen, Brussel)

Zondag 19
september

Maak kennis met het Schoonselhof!
Het Schoonselhof staat niet voor niets bekend als het Antwerpse Père-Lachaise. Je kan hier
heel wat prachtige grafmonumenten vinden, een kasteel met neerhoeve en een
weelderige natuur. Deze begraafplaats herbergt ook de graven van tal van bekende
schrijvers, acteurs, kunstenaars, muzikanten, componisten en vele anderen. Denk maar
aan Hendrik Conscience, Paul Van Ostaijen, Ferre Grignard, Bob Davidse, Peter Benoit en
zoveel andere. Tijdens de rondleiding ontdek je mooie monumenten, beroemde en minder
beroemde verhalen, de prachtige groene omgeving en zoveel meer!

10u

Zaterdag 9
oktober

Muziekwandeling: Vlaamse componisten op het Schoonselhof
Er zit muziek in het Schoonselhof, en veel meer dan je denkt! Wist je dat er op deze
Antwerpse necropool tal van muzikanten en componisten hun laatste rustplaats hebben
gevonden? Muziekhistoricus David Vergauwen belicht de ongelofelijke muzikale rijkdom die
hier verborgen ligt. Hij heeft daarbij bijzondere aandacht voor het erfgoed van de Vlaamse
componisten, onder wie Peter Benoit, Flor Alpaerts en Lodewijk Mortelmans. Er zal ook
aandacht zijn voor getalenteerde zangers en muzikanten, uit de wereld van klassieke
muziek, opera, folk en tal van andere genres. Naast de symboliek van hun graven en de
bijzondere verhalen over hun muzikale bestaan, zullen er ook fragmenten muziek beluisterd
worden.

14u

Gids: David Vergauwen, muziekhistoricus

Noteer alvast:

Week van de Antwerpse begraafplaatsen

1-11 november

Het programma wordt kortelings bekendgemaakt

Plaats van afspraak: Hoofdingang Schoonselhof (kruispunt Sint-Bernardsesteenweg/Krijgsbaan,
Hoboken)
Bereikbaarheid
Tram: Eindhalte tram 10
Auto: Er is ruime parkeergelegenheid aan de overzijde van de hoofdingang van de begraafplaats.

Praktisch:
•
•
•
•
•

Prijs: 8 euro voor leden van vzw Grafzerkje, 9 euro voor niet-leden
Vooraf inschrijven is noodzakelijk via onderstaande contactgegevens:
Vzw Grafzerkje: frans.vandevondel@skynet.be – GSM.: 0473/26 49 98
Betaling: op rekening van vzw Grafzerkje: BE 37 7360 0101 4028 – met vermelding van naam,
aantal deelnemers en datum rondleiding
Rondleidingen kunnen onderhevig zijn aan coronamaatregelen

We kijken uit naar jullie komst!
Met vriendelijke groeten,
Het bestuursteam van vzw Grafzerkje

