Czaganiroute A

Afstand

3,54,2
kmkm
4,2

Start en einde

Onze-Lieve-Vrouwekerk,
Gemeenteplein,
Broechem
gemeentehuis, Gustaaf Peetersstraat
7, Broechem

Markering

witte zeshoekige bordjes met aanduiding ‘Czaganiroute
‘Czaganiroute A’
B’

Doelgroep		
		

voor
(gezinnen
met)
rolstoelgebruikers,
buggy’s
en en
kinderen.
voor
(gezinnen
met)
rolstoelgebruikers,
buggy’s
kinderen.

Parking

aan het gemeentehuis of op het kerkplein (Gemeenteplein)

Extra info
Bossenstein

Merk je onderweg dat er een pijl beschadigd is of ontbreekt? toerisme@ranst.be, tel. 03 225 34 19

(ook voor mindervaliden)
in de buurt van woonzorgcentrum Czagani (Kapelstraat 64)
dus ideaal om met de inwoners van het rusthuis
de omgeving
woonzorgcentrum
de te
verkennen
enverkennen
nadien in de
drinken.
omgeving te
en cafetaria
nadien iniets
de te
cafetaria
iets te drinken.
sanitair voor rolstoelgebruikers in Czagani

RANST

Wie was Jules Persyn? Waarom wordt het orgel in de Onze-Lieve-Vrouwekerk het
Zilveren Orgel genoemd? Vanwaar komt de naam Bossenstein?
Deze wandeling neemt je op verkenning door Broechem. Je verlaat de drukke
wegen om via onbekende voetwegen de Ranstse deelgemeente te verkennen.

1.

Gemeentehuis (start)

Voor het gemeentehuis staat het bronzen borstbeeld van de Vlaamse schrijver en
literatuurcriticus Jules Persyn. Jules Persyn (1878 - 1933) was geen Broechemnaar
van geboorte, maar woonde hier wel elf jaar.
Jules Persyn werd op 20 april 1878 geboren in Wachtebeke. Na zijn middelbare
studies ging hij in Rome wijsbegeerte studeren. Na twee jaar gaf hij zijn studies
op. Terug in België volgde hij aan de KU Leuven Germaanse taal- en letterkunde.
Hij werd docent en nam de leiding op zich van ‘Dietsche Warande en Belfort’,
een Vlaams literair tijdschrift waarin Vlaamse schrijvers en dichters hun werk
publiceerden.
In 1918 werd hij als hoogleraar aan de universiteit van Gent ontslagen. Hoewel
hij later weer in ere werd hersteld, kon Persyn het onrecht van zijn aanvankelijke
schorsing niet verwerken waardoor hij in een zware depressie belandde.
Hij zou ook enorm werkverslaafd zijn geweest. Op 10 oktober 1933 kwam hij op
ongelukkige wijze om het leven in Broechem. In een regenput in de tuin werd zijn
lichaam gevonden.

2.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

De Onze-Lieve-Vrouwekerk is een interessante mix van romaanse, gotische en
barokelementen. De oorspronkelijke kerk werd in 1611 gebouwd. In 1584 steken
Spaanse troepen de kerk in brand. De heropbouw start in 1602.
De kerk is vooral beroemd voor haar Zilveren Orgel uit de 18de eeuw. Het is van de
hand van de befaamde orgelbouwer Jean-Baptiste Forceville. Oorspronkelijk deed
het dienst als kerkorgel in de Antwerpse Sint-Pauluskerk. In 1835 verhuisde het
orgel naar Broechem.

3.

Huis Jules Persyn

Wie graag het huis van schrijver Jules Persyn ziet, wijkt even af van de route.
Hij woonde elf jaar in de Pertendonckstraat 38 in een voormalig notarishuis met
een prachtig parkje. Een gedenkplaat van de Antwerpse beeldhouwer Albert Poels
herinnert nog aan hem.

4.

Het huis met de zwaluwen

Op het Streep 26 staat een bijzonder huis: het huis met de zwaluwen. Op de
voorgevel staan zwaluwen afgebeeld. Deze voorboden van de lente maken het
huis luchtig en zwierig. Deze woning ‘nieuwe stijl’ (art nouveau) werd meer dan
100 jaar geleden gebouwd. Oorspronkelijk lag er een boomgaard met appelen,
peren en kersen rond de boerenwoning. Op de andere landerijen werden diverse
landbouwgewassen verbouwd.

5.

Woonzorgcentrum Czagani

Als je wil, kan je in het woonzorgcentrum Czagani iets drinken in de cafetaria.

6.

Kasteel Bossenstein

In de Kapelstraat, over het kruispunt Lostraat –
Oelegemsesteenweg, zie je rechts een mooie
dreef liggen: de Bolsterweg. Die leidt naar
het sprookjesachtige kasteel Bossenstein
(1346). Het was de waterburcht van Joannes
de Busco of van den Bossche, vandaar de
benaming ‘Bossenstein’.
Het kasteel is in de loop van de geschiedenis
verrassend goed gespaard gebleven. Alleen in
de Eerste Wereldoorlog werd het beschadigd.
Een stoere donjontoren domineert de waterburcht,
die is opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl.
Errond ligt een prachtig park, waarin een golfterrein is aangelegd.
Ter info: deze dreef laten we rechts liggen en we slaan links het klein weggetje in:
de kerkweg naar ‘het Loo’ en gaan zo terug richting ons vertrekpunt.

Meer info: www.ranst.be/toerisme.
V.U. Johan De Ryck, G. Peetersstraat 7 , 2520 Ranst.

