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Dit jaar draait de einddag van WeL rond één thema: Ernest Claes.  
   
Claes werd 150 jaar geleden geboren in Zichem, op een kleine boerderij 
naast de Demerbroeken. Zijn geboortestreek en het broek waren de 
inspiratiebron voor veel van zijn heimatromans. De personages Floere het 
Fluwijn, Wannes Raps en de Witte zijn hier ontsprongen uit de rijke 
fantasie van de boerenzoon.  
   
We beginnen onze dag in het geboortehuis van Claes in Zichem, en v
zijn spoor tot in de Norbertijnenabdij van Averbode. Daarna sluiten we af 
met een maaltijd in de schaduw van de basiliek van Scherp
   

olgen 

enheuvel.  

ogramma 

Geleid bezoek aan Huize Ernest Claes door een gids van Toerisme Scherpenheuvel-
 
t 

15u – 16u rte verplaatsing per auto naar Abdij van Averbode. Vóór de ingangspoort van de Abdij 

16u – 17u30 rst is er de film ‘Norbertijnenabdij van Averbode’, een kijk op het leven binnen de 
en 

17u30 rplaatsing per auto naar het centrum van Scherpenheuvel. 

± 18u  aaltijd Scherpenheuvel. 

raktische informatie 

rplaatsing naar Zichem 

r trein 
5 min. Het station van Zichem ligt op 800 m van Huize 

ichem: vertrek 12u36 
 19u59 of 21u59 (laatste) 

r auto 
23. Volg richting Scherpenheuvel-Zichem, daarna Zichem, 

mst:  Huize Ernest Claes 
52 

oon voor de abdijgids. De gids in Huize Ernest Claes 
 

chrijven en info 
.93.24 

t vriendelijke groeten, 

Pr
   

u30 – 15u 13
Zichem. Dit bezoek wordt ingezet door Paul Tuerlinckx, met een fragment uit het werk
van Claes, voorgelezen aan de voordeur van zijn geboortehuis. Het wordt afgerond me
een recitatie van ‘De paardenpaternoster’ van Wannes Raps. 
    
Ko
bevindt zich de beroemde ‘Lekdreef’, waar even pauze wordt gehouden voor een ijsje.  
    
Ee
abdijmuren. Daarna volgt een geleide rondleiding, met een bezoek aan de abdijkerk 
een buitenwandeling langs de gebouwen van de abdij en de uitgeverij. We sluiten onze 
literaire dag af aan het graf van Ernest Claes, met een laatste fragment uit zijn werk.  
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Ernest Claes.  
Heen: Leuven-Z
Terug: Zichem-Leuven: vertrek 17u59,
   
Pe
E314 afrit 
daarna Averbode.  
Plaats van samenko
    Ernest Claesstraat 1
    3271 Zichem 
Onkosten 
2 euro/pers
wordt betaald door het bestuur. Verplaatsing, maaltijd en drank op
eigen kosten. WeL is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke 
ongevallen of schade.  
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