
 

Abdij Averbode 
Theodoor Van Loon, Scherpen-
heuvel (Vlaamse Meesters in Situ) 
Huize Ernest Claes, Zichem 
 
Zaterdag 31 augustus (autocar) 

Abdijkerk in de abdij van Averbode 
De abdij van Averbode is een unieke historische locatie. 
Sedert 1134 is hier een norbertijnengemeenschap geves-
tigd. Het voorplein maakt indruk en de prachtige, reflec-
terende vijver levert op de juiste momenten schitterende 
foto’s op. De abdijkerk, een ideale bezinningsplek, biedt 
een merkwaardige synthese van barok en gotiek. In het 
mooie abdijkerkhof vond schrijver Ernest Claes zijn laatste 
rustplaats. 
Op 13 juli 1700 kwam er een contract tot stand tussen de 
beeldhouwer Pieter Scheemaeckers en de abt van Averbo-
de. De abt bestelde een altaar gewijd aan de heilige Nor-
bertus. Hij is de stichter van de Orde van Prémontré, waar-
toe de gemeenschap van de abdij van Averbode behoort. 
Alles op het altaar moest een verband hebben met het le-
ven en de spiritualiteit van Norbertus en zijn orde. Centraal 
tussen de gedraaide zuilen hangt het schilderij van Jan 
Erasmus Quellinus: de heilige Augustinus geeft zijn regel 
aan Norbertus.   
 
Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel 
Scherpenheuvel rees samen met de imposante koepelkerk 
voor Onze-Lieve-Vrouw in de vroege zeventiende eeuw uit 
de grond, in volle contrareformatie. De bedevaartkerk voor 
het mirakelbeeld van Maria moest en zou gezien worden. 
Om het plaatje volledig te maken werden in de kerk, die 
letterlijk in het centrum staat, de duurste materialen ge-
bruikt, met de financiële en morele steun van de aartsher-
togen Albrecht en Isabella. Sinds 1922 is de kerk een basi-
liek. 
De zeven schilderijen die de bedevaartkerk sieren, zijn van 
Loons bekendste werken. Het zijn z'n enige die zich als 
geheel nog op hun oorspronkelijke plaats bevinden. De 
monumentale taferelen komen uit het leven van de Maagd. 
De thema’s sluiten aan bij de zeven feesten die aan het 
aartshertogelijke hof werden gevierd. 'Zeven' is in de ver-
ering van Maria een belangrijk getal. Het staat voor zeven 
droeve en zeven blije momenten in haar leven.  

 Scherpenheuvel-Zichem vtbKultuur Kortenberg 

Huize Ernest Claes 
Het Bezoekerscentrum-museum Huize Ernest Claes is ge-
vestigd in de hoeve waar Ernest Claes in 1885 werd gebo-
ren. Het museum ontstond in 1967 en gaat dieper in op het 
leven en werk van de schrijver. Het interieur gunt ook een 
blik in het leven zoals het was rond 1900. 
In 2005 werd het geheel uitgebreid met het bezoekerscen-
trum voor "De Demerbroeken". Het aangrenzende natuur-
gebied vormde meermaals het decor voor boeken van de 
schrijver. 

 
Deelname: € 37,00 • leden: € 33,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, ont-
haal met koffie/thee met koek, toegangen, gidsen, eigen 
audiofoonsysteem 
Middagmaal: voor € 19,00 
Hoofdschotel (keuze tussen stoofvlees of zalm) en dessert 
 
Opstap: 
Zaventem: bushalte ‘Kerkplein’ 08.40 uur 
Nossegem: bushalte ‘Centrum’ 08.45 uur 
Kortenberg: bushalte ‘Berkenhof’ 08.55 uur 
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’ 09.05 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘Steenweg’ 09.10 uur 
Leuven/Herent, bushalte ‘Diependaal’ 09.15 uur 
Terug in Kortenberg rond 19.30 uur 
Vooraf inschrijven. 

 Vermeld uw keuze van het hoofdgerecht bij uw betaling! 


