
 
Persuitnodiging 
Provincie Antwerpen 

Terra Nova ontsluiert zomerse pop-up camping 
Donderdag 18 mei, 14 uur, Barak van Bartel, Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark 

 

Terra Nova 2017 schudt vijf nieuwe logeeradresjes uit de mouw. Tijdens een persmoment in 

het Vrijbroekpark krijgen journalisten een sneakpreview van één van deze unieke 

overnachtingsmogelijkheden: camping Vrijbroek rond de Barak van Bartel! Ontdek samen 

met 21 leerlingen van een vierde leerjaar wat de kampeerders van camping Vrijbroek te 

wachten staat. 

 

Feest! 

Het avontuurlijke zomerprogramma van de provincie Antwerpen Terra Nova blaast deze 

zomer 10 kaarsjes uit. Gedeputeerde Inga Verhaert lanceert ter gelegenheid van deze 

verjaardagseditie een wedstrijd voor iedereen die ook 10 jaar wordt in 2017. In de 

prijzenpot zit onder andere een overnachting op camping Vrijbroek. Een klas met 21 

enthousiaste 10-jarigen van de Victor Van de Walle basisschool uit Mechelen doet meteen 

een gooi naar de prijzen. Meedoen met de wedstrijd kan van 18 mei tot en met 29 juni 

2017.  

 

Op woensdag 17 mei start de ticketverkoop voor de 16 unieke Terra Nova-activiteiten. Het 

volledige programma staat op www.terranova.be. Tijdens het persmoment op 18 mei komt 

u te weten hoeveel tickets er tijdens de eerste 24 uur al verkocht werden. 

 

 
   Boilerplate  

Zin in een avontuurlijke zomer? Zoek het niet te ver. Terra 
Nova selecteerde 16 avonturen op 13 verschillende locaties 
voor een droomzomer in de provincie Antwerpen: 
avontuurlijke overnachtingen, beestige activiteiten, 
verrassende filmvertoningen en workshops. Van 1 juni tot 3 
september 2017.  
 
Info en tickets: www.terranova.be. 

#TerraNova17  

 
  

PRAKTISCHE INFO PERSMOMENT 

Wanneer: 

Donderdag 18 mei van 14 tot 14.50 uur 

 

Waar:  

Barak van Bartel in Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan, Mechelen 

 

Programma: 

14 uur: Ils Van Roosbroeck, educator Vrijbroekpark, verwelkomt iedereen 

en stelt Camping Vrijbroek voor 

http://www.terranova.be/
http://www.terranova.be/
https://twitter.com/search?q=%23TerraNova17&src=typd


14.10 uur: Lancering wedstrijd 10-jarigen en bekendmaking eerste 

tussenstand ticketverkoop door gedeputeerde bevoegd voor Terra 

Nova Inga Verhaert 

14.20 uur: 21 leerlingen van de Victor Van de Walle basisschool uit Mechelen 

doen een gooi naar de prijzen van de jubileumwedstrijd van 

#TerraNova17 

14.50 uur: Einde 

 

Pers: 

Duan Gatto 

Dienst Vrije Tijd provincie Antwerpen 

T 03 240 65 56, M 0476 81 00 16 

E terranova@provincieantwerpen.be 

 

Digitaal beeldmateriaal: 

www.terranova.be/pers 
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