
Fiets, wandel, speel, proef, bewonder, 
ontdek, ervaar, geniet, …  kortom

Zondag 26 augustus 2018

Maagdentoren Zichem

Abdij Averbode

De Keyt Messelbroek

Basiliek Scherpenheuvel

• Meer dan 40 exclusieve belevenissen
      Ontdek Scherpenheuvel-Zichem op een niet 
      alledaagse manier en geniet met al je 
      zintuigen: laat je verrassen!

• 4 belevingssites
      De meeste belevingsmogelijkheden zijn 
      gebundeld op 4 belevingssites: Zichem, 
      Averbode, Messelbroek en Scherpenheuvel.

• 1 fietsnetwerk
      Gebruik de fietsknooppunten om je tussen de 
      belevingssites te verplaatsen. 

• Ontelbare mogelijkheden
      Bepaal zelf wat je waar en wanneer wil 
      beleven.

• 10 streekpakketten of een ballonvaart
te winnen

©Régine Mahaux



Belevenissen                         (Alle activiteiten zijn van 10 u. tot 17 u. tenzij anders vermeld)

     Site Averbode                              infostand tegenover ingang abdij, Abdijstraat 1

     •    IJsje eten in de lekdreef
     •    Proeverij Het Moment 
     •    Zoektocht Schatten van Vlieg
     •    Geleid bezoek historisch koorgestoelte en sacristie abdij -
           13.45 u., 14.30 u., 15.15 u., 16 u. (max. 25 personen per bezoek)
     •    Toeristische wandeling
     •    Fotowedstrijd

     Site Messelbroek                                           infostand aan De Keyt, Kerkendijk 4

     •    Doorlopend drank- en eetstand
     •    Kruidenwandeling - 10.30 u., 12.30 u., 14 u., 15.30 u.
     •    Streek- en fairtrademarktje - 10 u. – 18 u.
     •    Meet Others & Exercise - 12 u. – 18 u.
     •    IPitup-beweegbank
     •    Gezondheidsrally (aan stand ‘Gezonde Gemeente’)
     •    Optredens 
           ~    Music Time /  DJ Embroso 
           ~    De Romeo’s - 17 u.
     •    Kinderanimatie
           ~    Springkastelen - 10 u. – 18 u.
           ~    Grime - 10 u. – 18 u.
           ~    Circusspelen - 13 u. – 18 u.
           ~    Ballonnenclown - 13 u. – 18 u.
           ~    Slijmworkshop
     •    Fotowedstrijd 

     Site Scherpenheuvel                     infostand aan toeristische dienst, Basilieklaan 16

     •    Geleid bezoek toren basiliek - 11 u., 13 u., 14.30 u., 16 u.
           (max. 25 personen per bezoek)
     •    Demo Handtassenatelier Ann Lamers – van idee tot handtas
     •    Monmartre, kunstenaars aan het werk - 12 u. – 17 u.
     •    Toeristische wandeling

Concept
       •     Kies wat je wil beleven (zie hieronder).
       •     Ga op 26 augustus vanaf 10 u. naar de infostand op één van de 4 belevingssites.
       •     Schrijf in en ontvang de nodige gedetailleerde info.
       •     Verplaats je met de fiets via het fietsknooppuntennetwerk



     •    Proeverij De Heerlyckheid
     •    Lunchmenu in brasserie St. Jozef
     •    Degustatie noppen & pepernoten (‘t Spioletje)
     •    Kinderanimatie
           ~    Kleiworkshop - 12 u. – 17 u.
           ~    Workshop potten draaien - 12 u. – 17 u.
           ~    Zoektocht Schatten van Vlieg
     •    Fotowedstrijd

     Site Zichem                                                              infostand aan De Maagdentoren

     •    In samenwerking met vzw De Maagdentoren
           ~    Doorlopend drank- en eetstand
           ~    Ontvangst door de Heer en Vrouwe van Zichem, met mogelijkheid tot geleid 
                 bezoek aan De Maagdentoren
           ~    Aanwezigheid van pastoor Munte,  Moeder Cent en de Witte van Zichem
           ~    Proeverij streekbier Heer van Zichem
     •    Optreden Vloms - 14.30 u.
     •    Toeristische wandeling
     •    Kinderanimatie 
           ~    Fietsen pimpen en grime met ’t Kadolleke
           ~    Springkasteel
     •    Fotowedstrijd 

     Onderweg

     •    De gezellige weide - ezels als pedagogische ondersteuning (Averbode, 
           Huize Levensruimte, Pater De Grootstraat 6, knooppunt 17)
     •    Zintuigenbelevenis in het Snuisterhuis (Averbode, Westelsebaan 133)
     •    Kinderboerderij met drank- en eetstand (Zichem, Vinkenberg 11)
     •    Zoektocht Schatten van Vlieg (Zichem – Averbode, Huize Ernest Claes,  
           Ernest Claesstraat 152) - 13 u. – 17 u.
     •    Huize Ernest Claes (Zichem – Averbode) - 13 u. – 17 u.
     •    Rondleiding waterzuiveringsinstallatie ( Messelbroek, Brielstraat) -
           13 u., 14 u., 15 u. en 16 u. (max. 25 personen per keer)
     •    Proeverij Wijndomein Coberger, petanquen tussen de wijnranken
           (Scherpenheuvel, Lobbense Molenweg)

Slotmoment met de Romeo’s
Sluit deze dag af met een hapje en een drankje aan De
Keyt in Messelbroek en feest mee met De Romeo’s
vanaf 17 u. 

Heb je ingeschreven, deelgenomen aan één van 
de fotowedstrijden of aan de gezondheidsrally, 
maak je kans op een streekpakket of ballonvaart.
Om 18 u. volgt de prijsuitreiking op het podium. 



Praktisch en inschrijven
Inschrijven kan op elke infostand tussen 10 u. en 17 u. 
Prijs: 5 euro, kinderen tot en met 12 jaar gratis (wel inschrijven)
Inbegrepen: verzekering, fietshersteldienst, EHBO, depannage bij pech onderweg, routekaarten,
meer dan 40 belevenissen, kortingen, …

Maak kans op een streekpakket
Schrijf je in of doe mee aan één van de fotowedstrijden en/of de gezondheidsrally en maak kans
om een streekpakket te winnen. Prijsuitreiking om 18 u. aan De Keyt in Messelbroek.

Fietsknooppunten met belevingssites
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Infostanden
Site Averbode  
tegenover ingang abdij,
Abdijstraat 1

Site Messelbroek 
aan De Keyt, Kerkendijk 4

Site Scherpenheuvel 
aan toeristische dienst,
Basilieklaan 16

Site Zichem 
aan De Maagdentoren

TIP ! De Vlaanderen Fietsland app gidst je langs de fietsknooppunten. 
Zie www.vlaanderen-fietsland.be/app en plan je route!

Info: Sportdienst, 013 61 98 60, sportdienst@scherpenheuvel-zichem.be
www.beleef-sz.be

www.facebook.com/stadsz

v.u. Sportdienst, A. Nihoulstraat 72, 3270 Scherpenheuvel-Zichem Met dank aan Hugo Dillen


