
Historische wandeling door het

middeleeuwse centrum van

‘s-Heerenberg met gids in historische

kleding die spannende verhalen vertelt.

Mechteld vertelt tĳdens de wandeling hoe

en waarom zĳ als heks werd gezien en

hoe zĳ in 1605 in ‘s-Heerenberg

op brute wĳze is verbrand.

• Toegang: € 5,- p.p., kinderen tot 12 jaar gratis

• Maximaal aantal deelnemers afhankelĳk van Corona regelgeving

• Meer stadswandelingen voor groepen op telefonische aanvraag

• Voor een gereduceerd tarief van € 3,- extra kunt u ook een kaartje ontvangen voor een bezoek

aan Stadsmuseum Bergh op een door u zelf gekozen moment

Vertrekpunt: StadsmuseumBergh,Marktstraat 3, ’s-Heerenberg
Reserveren noodzakelĳk: tel. 06 19 98 14 57
www.stadsmuseumbergh.nl Foto Mechteld: Jeffrey

MECHTELD TENHAM
WANDELING

HISTORISCHE
WANDELING

Stadswandelingen door
middeleeuws ‘s-Heerenberg

Zomeravond-stadswandelingen
Elke woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur

IN DE ONEVEN WEKEN IN DE EVEN WEKEN



Vertrekpunt: StadsmuseumBergh,Marktstraat 3, ’s-Heerenberg
Reserveren noodzakelĳk: tel. 06 19 98 14 57
www.stadsmuseumbergh.nl

Stadswandelingen door
middeleeuws ‘s-Heerenberg
JAARPROGRAMMA2021 -Wandelingen o.l.v. een gids
Historische Stadswandelingen op vastgestelde dagen

• Zomeravond-stadswandelingen t/m 8 september 2021:
Elke woensdagavond van 19.30 uur – 20.30 uur. Oneven weken: Mechteld ten Ham wandeling,
even weken: Historische wandeling door de middeleeuwse stad.

• De culturele erfenis vanHeerWillem II van denBergh (ook als groepswandeling te boeken op
zelfgekozen moment). Historische stadswandeling met speciale aandacht voor de bouwwerken
die Heer Willem van den Bergh in de 15e eeuw in ‘s-Heerenberg heeft laten bouwen.
Gedurende de tentoonstelling ‘Kracht van Kronieken’ in kasteel Huis Bergh die tussen 21 augustus en 14
november te zien is. Data en tĳdstippen worden nog bekend gemaakt. Zie ook www.stadsmuseumbergh.nl

Kosten €5,- p.p., kinderen tot 12 jaar gratis. Voor een gereduceerd tarief van € 3,- extra kunt u ook een kaartje
ontvangen voor een bezoek aan Stadsmuseum Bergh op een door u zelf gekozen moment.

Stadswandelingen voor groepen op zelf gekozen data

Groepen kunnen de volgende stadswandelingen reserveren o.l.v. een gids op een door hen zelf
gekozen moment:

• Smokkeltocht
Tot in de vorige eeuw werd er flink gesmokkeld in de grensstreek tussen Nederland en
Duitsland. Heeft u al eens gehoord over het z.g. ‘Botterkruus’? (Trek stevige schoenen aan.)

• Historische stadswandeling
Langs alle monumenten en mooie plekken in ‘s-Heerenberg hoort u de mooie verhalen over de
rĳke geschiedenis van de stad.

• Mechteld tenHamwandeling
Een uitgebreide wandeling door de stad langs plekken die een relatie hebben met Mechteld ten
Ham, de laatste vrouw die in ’s-Heerenberg als heks is veroordeeld en verbrand.

De kosten voor groepen bedragen minimaal € 30,-. Bĳ meer dan 6 deelnemers bedragen de kosten
€ 5,- per persoon. U kunt voorafgaand aan de stadswandeling ook een rondleiding reserveren door
Stadsmuseum Bergh. U betaalt daarvoor € 3,- p.p. extra. Kinderen tot 12 jaar zĳn altĳd gratis.


