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Erfgoeddag VIP:
Erfgoedwandeling door Zichem.
Wandel en speel mee zoals 'de
Witte' dat deed!
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)
Stad Scherpenheuvel-Zichem
Cultuurkuur organisatie id: 6d9c9edd-c67b-414b-b5fd-cbb124a25cda
Ga met de bekendste schelm van het land op pad. Leute en plezier verzekerd. Kinderen ontdekken al
spelend welke streken de Witte hier zoal uithaalde. Kunnen ze sneller lopen dan ’t Trainke, de stoomtrein
die bedevaarders naar Scherpenheuvel bracht? Raden ze de naam van de reus die over het landschap
uitkijkt? Maagdentoren of Mariëntoren, of toch Vat van Zichem? Kom het beleven!

Waar
Zichem
Ernest Claesstraat zn
3271
Scherpenheuvel-Zichem (Zichem)
Het startpunt van de wandeling is gelegen aan het station van Zichem.

Wanneer
Van: ma, 25/04/2022 - 10:00
Tot: vr, 29/04/2022 - 17:00

Reservering
Reserveren kan tot: vr, 22/04/2022 - 17:00
Aantal plaatsen: Nog te bepalen
E-mailadres reserveren: toerisme@scherpenheuvel-zichem.be (mailto:toerisme@scherpenheuvelzichem.be )
Telefoon/gsm reserveren: 013 77 30 20

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: geheel
Toegankelijkheid doelgroep: Voor iedereen
Afstand is 3,3 km. GRATIS DOEKBOEKJE VOOR KINDEREN: afhalen bij station of toerisme balie,
Basilieklaan 16, 3270 Scherpenheuvel, 013 77 30 20, toerisme@scherpenheuvel-zichem.be. De Witte staat
je graag te woord in 5 filmpjes, samen met Ernest Claes, Wannes Raps, Pastoor Munte en Moeder Cent.

Download de filmpjes en brochure via www.scherpenheuvel-zichem.be/metdeWittedoorZichem GRATIS
GIDS TIJDENS ERFGOEDWEEK: Indien gewenst kan een plaatselijke gids de tour begeleiden. Je kan met
de klas ook de Sint-Eustachiuskerk bezichtigen. Je kan met deze gids ook Huize Ernest Claes gaan
bezoeken. Huize Ernest Claes bevindt zich op 3 km stappen van het station van Zichem. Huize Ernest
Claes is gevestigd in de hoeve waar de geestelijke vader van De Witte, Ernest Claes, in 1885 werd geboren.
Het interieur gunt een blik in het leven zoals het was rond 1900. De tour brengt je ook langs de
Maagdentoren die elke dag vanaf 15 maart is geopend van 10u tot 17u. Vanuit de toren kan je het
landschap van de Demerbroeken bewonderen.

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.

