werkplaats
Middeleeuws veld

atelier

kruidentuin

Een
magisch
middeleeuws
familiespektakel

molen
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Activiteitenzones

kunstwerk

belevingscentrum

theaterplein



Het activiteitenoverzicht vind je
op de achterzijde van dit plan!

i

Theaterplein met terras
Toegang tot Clavis Conceptwinkel

clavis

Toegang tot Atelier

tuin van de eenhoorn

Toegang tot Belevingscentrum en

Speelzone

shop Abdijsite Herkenrode
Doorgang naar de Kruidentuin
Atelier (tiendschuur)

Vang jij

Tuin van de Eenhoorn (voor kunstwerk)
Werkplaats (voor kunstwerk)
Speelzone (rond kunstwerk)
Middeleeuws veld en molen

Bijenhal

Kruidentuin
Bijenhal

Abdijsite Herkenrode

Laat vrienden en familie
meegenieten van jouw
middeleeuwse avonturen!

De unieke historische abdijsite van Herkenrode is een plaats
voor fietsers, wandelaars, erfgoedzoekers, natuurliefhebbers
en kunstkenners. Het is de ideale plek voor jong en oud om
samen te genieten van cultuur, kunst en natuur.

sagevandeeenhoorn
desagevandeeenhoorn
#sagevandeeenhoorn
#desagevandeeenhoorn

Rijk verleden, levendige toekomst

In het Belevingscentrum krijg je in een authentiek historisch
kader het verhaal van een van de eerste vrouwenabdijen in
de Nederlanden terwijl je in de Kruiden- en Inspiratietuin kan
genieten van een hedendaags kruidenpark. Midden op de
site vind je het permanente kunstwerk van Hans op de Beeck,
‘Het Stille Uitzicht’. Kijk door de raampartijen uit over een
gesculpteerd landschap.

LEGENDE pLattegrond
i

EHBO
Toiletten
Babyhoek
Eten & drinken

Wil je liever de omgeving verkennen? Maak dan zeker een
natuurwandeling of fietstocht rond de site.

Lockers

Of gewoon genieten op één van de terrassen mag natuurlijk ook!

Abdijsite Herkenrode Herkenrodeabdij 4, 3511 Hasselt
www.abdijsiteherkenrode.be •
abdijsiteherkenrode

Infopunt

Parking



Toegang activiteitenzone
Verdwaalpaal (Afhaalpunt
verloren gelopen kinderen)

De Sage van de Eenhoorn is een initiatief van Abdijsite Herkenrode vzw,
met steun van volgende partners:

Hier mag je zelf de handen uit
de mouwen steken

programma • programma • programma • programma • programma • programma • programma • programma • programma • programma • programma
Dag STOERERIDDER
Hallo mooie jonkvrouw

theaterplein
10:00 - 18:00 u

10:00 - 18:00 u
Leeftijd: 8+

Ringsteek rijden

Welkom op de
Sage van de Eenhoorn!
Klaar voor spektakel,
middeleeuwse uitdagingen,
creatieve workshops en
sprankelende voorstellingen?
Wil je dansen als een schone
jonkvrouw of bestaat er geen
stoerdere ridder dan jou?
Verleg hier je grenzen: een ritje
op de eenhoorn, ringsteken,
speerwerpen, vecht tegen draken,
maak een middeleeuws kleipotje
of een mini-tuintje voor jouw
eenhoorn …
Geniet van de riddertoernooien,
laat je toekomst voorspellen
of maak je klaar voor een
ontmoeting met de eenhoorn.
Vandaag ben jij de middeleeuwer
in actie!

Heb jij een vaste hand? En heeft jouw mama of papa
snelle benen? Dan ben jij geknipt voor deze opdracht!

10:00 - 18:00 u
Speleoburcht

Wanhoop niet! Er is licht aan het einde van de tunnel.
Kruip omhoog, links of rechts door de smalle gangen van
deze burcht.

10:30 - 11:30 U & 12:00 - 13:00 u & 13:30 - 14:00 U &
14:30 - 15:00 u & 15:30 - 17:30 U
Alle leeftijden
Superpapa!
Is jouw papa de beste ter wereld? Is hij handig, knap,
sportief of stoer? Op Vaderdag verdient hij dan iets
extra’s en willen jonkvrouwen Bie en Nie hem wel een
oorkonde geven. Hij moet zichzelf wel eerst bewijzen.

11:00 - 11:30 U & 13:00 - 13:30 U &
14:00 - 14:30 U & 15:00 - 15:30 U

11:00 - 17:00 u

Tijdens de Sage van de Eenhoorn 2019 (9 juni,
10-18 uur) worden voor communicatiedoeleinden
doorlopend foto’s gemaakt van het aanwezige publiek.
Onze fotografen zijn herkenbaar aan een oranje vestje
met vermelding ‘fotograaf’. Wenst u door hen niet
herkenbaar in beeld gebracht te worden? Ga even langs
bij de infostand.
v.u. Rik Dehollogne, voorzitter,
Herkenrodeabdij 4, 3511 Hasselt

Waarzegster Madame Roza

Alle leeftijden
(voor kruidentuin)

Haal diep adem. Verzamel al je moed. En betreed dan
de mysterieuze tent van Madame Roza. Welke toekomst
heeft onze waarzegster voor jou in petto?

Een eenhoorn met wapperende manen of een draak
met vurige tongen… die knip, plooi en plak je in een
handomdraai. Zoek een zuchtje wind en laat je fabeldier
wervelen.

11:30 - 12:00 U & 13:30 - 14:00 U & 16:30 - 17:00 U

Alle leeftijden

De poppen aan het dansen (Plansjet)
Sint-Antonius en zijn varken zwieren hun beentjes en
pootjes los. Een sprankeltje magie zorgt ervoor dat deze
houten poppen tot leven komen wanneer ze dansen…

10:00 - 18:00 u

Een kroon is onmisbaar voor een echte koning of
jonkvrouw. Dus heb jij er ook één nodig. Het mooiste
exemplaar maak je natuurlijk zelf.

Alle leeftijden

Geef je ogen goed de kost en ontdek hoe onze experten
de mooiste werkjes uit hun hoed of beter gezegd handen
toveren.

10:00 - 18:00 u

Alle leeftijden

Hou je van een draak, een kat of zelfs een ridder of
een jonkvrouw? Teken en kleur er op los om je eigen
beestige badge te maken.

10:00 - 17:00 u

Leeftijd: 3+

Pimp je koekje
(Hotelschool Hasselt, Afdeling Bakkerij)
Leeftijd: 6+

Een koekje smaakt niet alleen heerlijk, maar is ook een
lust voor het oog. Zeker nadat je het versierd hebt. Durf
je je tanden in zoveel zoete schoonheid te zetten?

Alle leeftijden

10:30 -11:30 U & 11:30 - 12:30 U & 13:30 - 14:30 U &
14:30 - 15:30 U & 15:30 - 16:30 U

Leeftijd: 6+

Hijs je in een schort. Stroop je mouwen op en ga aan
de slag met klei. Want je bloedeigen middeleeuwse
kleipotje maken, dat doe je hier.

Acrobatenduo de Zotten
Twee acrobaten zetten de wereld op zijn kop. Ze
buitelen, balanceren en voeren de meest spectaculaire
kunstjes uit. De middeleeuwen stijfjes en net? Hier niet!

10:00 - 18:00 u

Alle leeftijden

Wapper met je handen, draai met je voeten en strek je
vingers. Daarna ben je helemaal klaar voor een potje
eenhoornspelen.

10:00 - 18:00 u

Kruidentuin
10:00 - 18:00 u

Leeftijd: 3+

Voor je een ridder kan worden, moet je als page je
vaardigheden bewijzen. Zet je beste beentje voor in het
boogschieten, ringsteken, patat hakken en stokbroodjes
bakken.

10:00 - 18:00 u

atelier
Alle leeftijden

Fonkelende foto’s
Kies voor leuke attributen bij onze photobooth en neem
een onvergetelijk aandenken aan deze fantastische dag
mee naar huis!

10:00 - 18:00 u

Leeftijd: 5+

Speerwerpen (Pynnockridders)
Een ridder moet niet alleen met een zwaard kunnen
vechten, maar ook een speer kunnen werpen. Onze
ridders tonen je hoe dat moet.

Leeftijd: 3+

O jee! Onze ridder wordt wakker en merkt dat zijn
uitrusting gestolen is. Wat moet hij nu doen? Naar de
markt gaan om nieuwe kledij te kopen, natuurlijk!

Leeftijd: 3+

Maak je eigen stokeenhoorn
Hoe zalig is het om op een eenhoorn te rijden. Je hebt
geen eenhoorn? Geen probleem! Voeg wat kleurrijke
stipjes of vrolijke linten toe en galoppeer weg op je zelf
versierde stokeenhoorn. (basismateriaal apart aan te
kopen)

Hier demonstreer je jouw beste ridderkunsten. Ontwijk
gezwind de kwintijnen en laat zien hoe behendig jij als
ridder bent.

Alle leeftijden

Alle leeftijden

Tijdens dit slottoernooi moedig je om ter hardst jouw
favoriete ridderkamp aan. Zo kunnen ze zeker ‘de Schat
van de Eenhoorn’ vinden. Komt het nog goed?

11:00 - 16:00 u

Alle leeftijden

Clique magique (De Uiltjes)

(in de molen)

Terwijl je steen kapt of kant klost, fladdert een tovenaar
van de ene tafel naar de andere. Hij tovert naast draad
en touw ook heel wat magie uit zijn hoed!

Leeftijd: 5+

Losjes vliegen de klosjes (De Uiltjes)
(in de molen)

De klossen vliegen van links naar rechts. Handgemaakte
kant is het resultaat. Wedden dat jij dit ook kan?

Rol je eigen kaars van een honingraat.
Een honingheerlijke geur verzekerd!

volledige site
10:00 - 16:00 u

Alle leeftijden

Wie heeft de mooiste vlag?
(Pynnockridders)

10:00 - 16:00 u

Alle leeftijden

Vader en zoon (Pynnockridders)
Zo vader, zo zoon… Maar niet in dit geval! Zoonlief
weigert in de voetsporen van zijn vader te treden. Wat
doe je dan als vader?

10:00 - 16:00 u

Alle leeftijden

Het magische gouden zwaard
(Pynnock Ridders)
Een magisch gouden zwaard, dat is dé droom van elke
ridder. Toch werkt het niet voor iedereen: enkel in de
handen van een eerlijke ridder komt het tot leven.

10:00 - 17:00 u

Alle leeftijden

Geniet jij tussendoor ook zo van een heerlijk
middeleeuws deuntje? Troubadoursliederen, ballades,
volksmelodieën, dansen, …

Alle leeftijden

Fabela, de muzikale nar
Fabela is nar en troubadour tegelijkertijd! Met zijn
toeters en bellen, zijn prachtige kostuum, puntschoenen
en verhalen tovert hij vast en zeker een lach om jouw
lippen.

werkplaats

speelzone
Leeftijd: 6+

Dit is je kans! Vandaag mag je op een eenhoorn rijden.
Maar let op: hij is vandaag een tikkeltje woester dan
normaal!

12:30 - 16:30 U

Waskaarsen rollen (Limburgse Imkerbond)

11:00 - 17:00 u
Leeftijd: 6+

Alleen voor de meest moedigen onder jullie: Ga het
gevecht met de draken aan en help de jonkvrouw
bevrijden.

10:00 - 18:00u

Leeftijd: 3+

Muziekgroep Slag ende Stoot

Slottoernooi zwaardvechten
(Pynnockridders )

Leeftijd: 3+

Paardenmolen Lancelot (Guapa)

Wat een prachtige dag! Ideaal om een wandelingetje
met je eenhoorn te maken. Tot de aarde plots begint te
trillen. Is het een aardbeving? Een reus? Of… nog iets
anders?

11:00 - 12:00 u & 14:00 - 15:00

Alle leeftijden

Hoera! Annabel, de dochter van de koning, wordt
18. Dat vraagt om een feest. En iedereen viert mee,
behalve de zwarte ridder. Hij wil niets liever dan het
verjaardagstoernooi winnen en bedenkt een sluw plan.
Komt het nog goed?

17:30 - 18:00 U

10 :00- 18:00 u

Alle leeftijden

Wat draagt een ridder? (Pynnockridders)

16:00 - 16:30 U

BIJENHAL

Kleurrijke vlaggen wapperen vrolijk in de wind. Maar
hun eigenaars zijn minder goedgezind. Want ze
twijfelen: wie heeft nu de mooiste vlag?

Rodeo eenhoorn

Kwintijnen (Pynnockridders)

11:00 - 11:30 u & 15:00 - 15:30U

(in de molen)

Strijk je vel papier in met verf. Fluister daarna een
toverspreuk en kijk… daar verschijnt een magische
tekening!

Eindgevecht (Boxwars)

Een betoverend avontuur
(Evi en haar magische eenhoorn)

Page Parkoers

Eenhoornspelen

Vraag jij je wel eens af hoe een echt zwaard in je handen
voelt? En of je nog wel iets ziet met een helm op je
hoofd? Onze middeleeuwse ridders leggen het je tot in
de puntjes uit.

10:00 - 18:00 u

Kleien op zijn middeleeuws (Gezinsbond)

Tuin van de eenhoorn

Alle leeftijden

Initiatie zwaardvechten (Pynnockridders)

Beestige badges (Gezinsbond)
Leeftijd: 4+

10:00 - 18:00 u

Leeftijd: 5+

Riddertoernooi (Ridders te paard)

middeleeuws veld

Maak je eigen kroontje (Clavis)

10:00 - 17:00 u

Tovertekening (De Uiltjes)

11:45 - 12:15 U & 13:45 - 14:15 U

Wervelende fabeldieren (Gezinsbond)

Leeftijd: 3+

Zucht jij ook van bewondering wanneer je middeleeuwse
dansers elegant aan het werk ziet? En slaan jouw benen
dan spontaan aan het bewegen? Niet erg, dat mag!

Met dank aan de vele vrijwilligers,
leerlingen en studenten, medewerkers
achter de schermen en partners die van ver of dichtbij - meewerken aan de
realisatie van de Sage van
de Eenhoorn.

11:00 - 17:00 u

Bijdehand (De Uiltjes) (in de molen)

Middeleeuws dansfestijn (Dansgroep Passi)

Vormgeving: Jeroen Broux (Imagica),
Kim Vanderstraeten

Leeftijd: 3+

Een vleugje spanning hier, een snuifje humor daar. Kom
genieten van één van de 4 voorleessessies.

11:30 - 12:00 U & 13:00 - 13:30 U &
14:00 - 14:30 U & 15:00 - 15:30 U

Fotografie: Roland Hermans, Dirk
Kerstens, Marleen Maris, Lotte Geypens,
Laurens Pesa

Een likje rood hier. Een puntje blauw daar. Dat is precies
wat een saaie steen nodig heeft. Neem je penseel ter
hand en laat je creativiteit de vrije loop.

Leeftijd: 4+

Rikki wil een stoere ridder zijn. Maak jij voor hem een
harnas? Kleur, knutsel én versier.

Coördinatie en programmatie:
Abdijsite Herkenrode vzw en stad Hasselt

Straffe stenen (Gezinsbond)

11:00 - 12:00 U & 14:00 - 15:00 U

13:00 - 13:30 U & 17:00 - 17:30 U

Een harnas voor ridder Rikki (Clavis)

De Sage van de Eenhoorn is een event van
Abdijsite Herkenrode vzw.

Wat is er mooier dan een zelfgekapt beeldje? Neem
daarom een beitel en schuurpapier in de hand en maak
je eigen kasteel, schild of eenhoorn.

Leeftijd: 3+

De boekenfluisteraar (Clavis)

11 :00- 17:00 u

Colofon

(in de molen)

Een sprietje gras, een toefje versiering en een sprankeltje
magie. Meer heeft een eenhoorn of draak niet nodig om
tevreden te zijn. Maak jij voor hen een fantastisch minituintje?

10:00 - 18:00 u

Leeftijd: 5+

Van albast en serpentijn (De Uiltjes)

Mini-tuintje (Gezinsbond)

10:00 - 18:00 u
Leeftijd: 4+

11:00 - 12:30 U & 15:00 - 16:00 U
Leeftijd: 6+

Ben je klaar voor de rit van je leven? Klim op één van
de acht paarden van de unieke Lancelot paardenmolen.
Muziek begint te spelen… en je bent vertrokken.

10:00 - 17:30u

Leeftijd: 6+

Trek ten strijde (Boxwars)
Tover eerst een stuk afvalkarton om tot een helm, schild
of zwaard. Raap daarna al je moed samen, bekamp
tijdens het eindgevecht (17:30 op middeleeuws veld) de
draak en red… de jonkvrouw.

