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Erfgoeddag VIP:
Erfgoedwandeling
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Status: Goedgekeurd/Gepubliceerd
Wandeling
Doelgroep: Leerkrachten
Onderwijsniveau: basisonderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/basisonderwijs)
Gewoon-basisonderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/gewoon-basisonderwijs)
Gewoon-lager-onderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/gewoon-lager-onderwijs)
1ste-graad (/onderwijsniveau-cultuurkuur/1ste-graad)
2de-graad (/onderwijsniveau-cultuurkuur/2de-graad)
3de-graad (/onderwijsniveau-cultuurkuur/3de-graad)

Onthaalonderwijs-voor-anderstalige-nieuwkomers (OKAN) (/onderwijsniveaucultuurkuur/onthaalonderwijs-voor-anderstalige-nieuwkomers-okan)
Buitengewoon-basisonderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/buitengewoon-basisonderwijs)
Buitengewoon-kleuteronderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/buitengewoonkleuteronderwijs)
Buitengewoon-lager-onderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/buitengewoon-lageronderwijs)
Secundair-onderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/secundair-onderwijs)
Voltijds-gewoon-secundair-onderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/voltijds-gewoonsecundair-onderwijs)
eerste-graad (/onderwijsniveau-cultuurkuur/eerste-graad)
1ste-leerjaar-A (/onderwijsniveau-cultuurkuur/1ste-leerjaar)
1ste-leerjaar-B (/onderwijsniveau-cultuurkuur/1ste-leerjaar-b)
2de leerjaar (/onderwijsniveau-cultuurkuur/2de-leerjaar)
beroepsvoorbereidend-leerjaar (/onderwijsniveaucultuurkuur/beroepsvoorbereidend-leerjaar)
tweede-graad (/onderwijsniveau-cultuurkuur/tweede-graad)
tweede-graad-ASO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/tweede-graad-aso)
tweede-graad-BSO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/tweede-graad-bso)
tweede-graad-KSO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/tweede-graad-kso)
tweede-graad-TSO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/tweede-graad-tso)
derde-graad (/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-graad)
derde-graad-ASO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-graad-aso)
derde-graad-BSO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-graad-bso)
derde-graad-KSO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-graad-kso)
derde-graad-TSO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-graad-tso)
3de-graad-BSO-specialisatiejaar (/onderwijsniveau-cultuurkuur/3de-graad-bsospecialisatiejaar)
derde-graad-Voorbereidend-jaar-HO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/derdegraad-voorbereidend-jaar-ho)
Secundair-na-secundair-(Se-n-Se) (/onderwijsniveau-cultuurkuur/secundair-nasecundair-se-n-se)
Onthaalonderwijs-voor-anderstalige-nieuwkomers-OKAN (/onderwijsniveaucultuurkuur/onthaalonderwijs-voor-anderstalige-nieuwkomers-okan-0)
Buitengewoon-secundair-onderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/buitengewoon-secundaironderwijs)
Deeltijds-leren-en-werken (/onderwijsniveau-cultuurkuur/deeltijds-leren-en-werken)
Hoger-onderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/hoger-onderwijs)
Volwassenenonderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/volwassenenonderwijs)
Deeltijds-kunstonderwijs-DKO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/deeltijds-kunstonderwijs-dko)
Beeldende-en-audiovisuele-kunst (/onderwijsniveau-cultuurkuur/beeldende-en-audiovisuelekunst)
Stad Scherpenheuvel-Zichem
Cultuurkuur organisatie id: 6d9c9edd-c67b-414b-b5fd-cbb124a25cda
Scherpenheuvel is het bekendste bedevaartsoord van Vlaanderen. Het unieke verhaal achter het ontstaan
en de groei van de stad is velen onbekend. Hoe is het ooit begonnen? Aartshertogen Albrecht en Isabella
bouwden een zevenhoekige stad op een scherpe heuvel nabij Zichem met een barokke koepelkerk ter
ere van Maria. Kom ontdekken hoe het wereldlijke en het geestelijke hand in hand gingen!

Waar
Scherpenheuvel (centrum)
Basilieklaan 16
3270
Scherpenheuvel
Startpunt wandeling: Dienst Toerisme (balie), Basilieklaan 16, 3270 Scherpenheuvel

Wanneer

Van: ma, 25/04/2022 - 10:00
Tot: vr, 29/04/2022 - 18:00

Reservering
Reserveren kan tot: vr, 22/04/2022 - 16:00
Aantal plaatsen: Nog te bepalen
E-mailadres reserveren: toerisme@scherpenheuvel-zichem.be (mailto:toerisme@scherpenheuvelzichem.be)
Telefoon/gsm reserveren: 013 77 20 30

Contact
https://www.scherpenheuvel-zichem.be/over-ons/diensten/toerisme

Bereikbaar
(http://www.b-rail.be/main/N/)
(http://reisinfo.delijn.be/reisinfo/)
(http://www.blue-bike.be)

Toegankelijkheid
Toegankelijkheid: gedeeltelijk
Toegankelijkheid doelgroep: Voor iedereen
Afstand: 1,6 km Zoals de naam 'Scherpenheuvel' laat vermoeden, biedt onze stad een paar stevige
hellingen voor wandelaars. De erfgoedwandeling kent hellingspercentages tussen 5 en 23 procent.
GRATIS BROCHURE: Scherpenheuvel, de zevenhoekige stad. Deze brochure sluit aan bij de informatie van
de borden langs de wandelroute. Dit is geen echo van de infoborden, maar een aanvulling met meer
informatie en beeldmateriaal voor geïnteresseerden. GRATIS KINDEROPDRACHTEN: Sterrentocht. De
'Sterrentocht' daagt kinderen uit om op een speelse manier op zoek te gaan naar de zeven hoeken van
Scherpenheuvel. Gratis luisterwandeling: zes inwoners vertellen over hun Scherpenheuvel. Ervaar het leven
in het bedevaartsoord door de bril van een handvol inwoners, elk met een eigen kijk en invalshoek.
Beluister de fragmenten thuis of neem ze mee tijdens de wandeling. De mp3-bestanden kan je
downloaden op www.scherpenheuvel-zichem.be/erfgoedwandeling-scherpenheuvel-de-zevenhoekige-stad
App: De ERFGOEDWANDELING is ook GRATIS BESCHIKBAAR ALS MOBIELE APPLICATIE voor
smartphones (Android en iOS). Gids kan aangevraagd worden. De gids zal dan in de huid van een echte
Keerskat kruipen. De OLV basiliek van Scherpenheuvel is dagelijks geopend van 8u tot 18u en kan vrij
bezocht worden.

Kinderen
+

-

Leaflet

(http://leafletjs.com) | OSM Mapnik

Erfgoeddag is een initiatief van FARO, Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw in samenwerking met de
erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen en Brussel.
© 2022 FARO Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, coördinatie erfgoeddag.

