
 

Agendatip 
De Schorre 
Provincie Antwerpen 

Pop-up wielermuseum op Potjeir Klassieker in De 
Schorre 
Zaterdag 20 en zondag 21 mei 2017, 9 uur tot 18 uur, Boom 
 

Op 20 en 21 mei organiseert WTC Schorretrappers de eerste editie van de Potjeir 

Klassieker in Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in Boom. Het weekend staat 

volledig in teken van fietsen: verschillende fietstochten, een fietsbeurs en de pop-

up wielertentoonstelling met stukken uit de collectie van Paul van Bommel. De 

huiswielerclub van De Schorre werkt hiervoor samen met BW Imsir, G-Sport 

Vlaanderen en provincie Antwerpen en de opbrengst gaat volledig naar de vzw 

“Eyes for the world”. Meer info op www.deschorre.be. 

 

In 2018 opent De Schorre het fietsbelevingspunt aan de Rupeldijk, met o.a. een 

wielermuseum en fietsverhuurlocatie. Dit weekend wordt er al een tipje van de sluier gelicht 

en krijg je de kans om enkele stukken uit de ruime collectie van Paul van Bommel te 

bezichtigen tijdens de Pop-up tentoonstelling in het onthaal van De Schorre. Paul maakte 

voor deze Pop-up een selectie van 12 renners van verschillende disciplines uit de regio met 

o.a. Ludo Peeters, Georges Pintens en Lotte Kopecky. Per renner krijg je o.a. truitjes, 

trofeeën, foto’s en boeken te zien.  

 

Kunstenaar Jef Sterckx zorgt ook voor enkele levensgrote sculpturen uit zijn collectie, 

waaronder die van Ludo Peeters. Ludo Peeters zal zelf ook aanwezig zijn, samen met 

Georges Pintens. Ook curator Paul van Bommel is het hele weekend aanwezig om op alle 

vragen te antwoorden en meer uitleg te geven bij de collectie.  

 

Bomvol programma 

 

Ben je zelf sportief aangelegd? Schrijf je dan zeker in voor een van de fietstochten tijdens 

het weekend. Er is voor ieder wat wils: recreatieve fietstochten voor de echte 

wielertoeristen, familiefietstochten voor het hele gezin, aangepaste begeleide tochten voor 

G-sporters en een aparte toer voor de Retro Bikes. Meer info over het programma via 

www.deschorre.be.  

 

Trap je suf voor het goede doel 

 

Kom dit weekend fietsen, eten of drinken voor het goede doel of koop ter plaatse een 

steunkaart van 5 euro en maak kans op een fiets van het merk Eddy Merckx. Wil je meer 

weten over het goede doel “Eyes for the World”? De oprichter is zelf ook het hele weekend 

aanwezig en stelt het project voor. Meer info via www.eyesfortheworld.be. 

http://www.deschorre.be/
http://www.deschorre.be/
http://www.eyesfortheworld.be/
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PRAKTISCHE INFO 

Wanneer: 

Zaterdag 20 en zondag 21 mei 2017, 9 uur tot 18 uur 



 

Waar:  

Pop-up museum en inschrijvingen fietstochten in het Onthaal van De Schorre, Parking: De 

Schorre, Schommelei 1, 2850 Boom 

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/people/Wtc-Schorretrappers/100014184881466 

 

Meer info: 

Onthaalbalie De Schorre, onthaal@deschorre.be, T 03 880 76 00 

www.deschorre.be 
www.eyesfortheworld.be 

PERSINFO & INTERVIEWS 

Dienst: 

Kathleen Vandendriessche – communicatie 

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre 

T 03 880 76 32,  M 0478 74 21 81 

kathleen.vandendriessche@deschorre.be 

 

Digitaal beeldmateriaal: 

Beeldmateriaal in hoge resolutie nodig?  

Stuur een mailtje naar kathleen.vandendriessche@deschorre.be voor je login op de 

perspagina van www.deschorre.be.  
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