
 
 

 
Agendatip 
Provincie Antwerpen 

 

Schaapscheren op de Kesselse Heide 
zondag 17 juni 2018 van 13u tot 16u – provinciaal groendomein Kesselse Heide in 2560 Nijlen 
 

Tijdens het jaarlijkse Schaapscheerfeest zie je op de Kesselse Heide van dichtbij hoe 

schapen van hun winterjas worden ontdaan. Naast demonstraties en workshops spinnen, 

vilten en karten, vind je er ook een heidebar en muziek. De kinderen kunnen naar 

hartenlust knutselen en genieten van verhalen aan de kamischibai (kijkkasttheater). 

 

Om 14u30 neemt een natuurgids alle geïnteresseerden mee voor een wandeling op de 

heide. Passeer zeker ook even langs de honingstand, waar je info over bijen vindt en 

heerlijke honing kan kopen. Aan de stand van Natuurpunt afdeling De wielewaal kun je 

speciale bieren en (siroop)sapjes drinken voor het goede doel. 

 

Iedereen is welkom op dit gratis evenement. We verwachten je op zondag 17 juni 2018 

tussen 13u en 16u aan het onthaalgebouw Doefoepdhei. Inschrijven is niet nodig, kom 

gewoon af! 

 

Het schaapscheerfeest is een gezinsvriendelijk evenement van  de Provinciale 

groendomeinen Antwerpen i.s.m. met vrijwilligers en Natuurpunt afdeling De wielewaal.  

 

Meer info via www.provincieantwerpen.be > Kesselse Heide Schaapscheerfeest 2018 en bij de 

domeinwachters op T 03 360 52 18. 

http://www.provincieantwerpen.be/


 
Hoe komen de schapen aan hun zomeroutfit? Maak het mee vanop de eerste rij  - Copyright: PGRA 

PRAKTISCHE INFO SCHAAPSCHEERFEEST 

Wanneer en waar: 

Zondag 17 juni 2018 van 13u tot 16u. Met om 14u30 een heidewandeling met gids. 

Onthaalgebouw Doefoepdhei, op 100m van Parking Lindekensbaan in 2650 Nijlen. 

 

Deelnemen: 

Gratis! Inschrijven is niet nodig, kom gewoon af! 

 

Meer info:  

bij de domeinwachters op T 03 360 52 18 

 

Social media: 

https://www.facebook.com/events/1745527812409109/ 
www.facebook.com  > Kesselse Heide  

www.twitter.com > DeDomeinen 

 

Website: 

www.provincieantwerpen.be > Kalender Kesselse Heide 

PERSINFO & BEELDMATERIAAL 

Perscontacten: 

Katrien Sluyts, educator  

Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen (PGRA) 

T 03 360 52 24 (afwezig op woensdag: T 03 360 52 18) 

https://www.facebook.com/events/1745527812409109/
https://www.facebook.com/kesselseheide/
http://www.twitter.com/
https://twitter.com/DeDomeinen
http://www.provincieantwerpen.be/
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/kesselse-heide.html


Interviews tijdens het schaapscheerfeest via de domeinwachters op M 0476 42 83 41  

E katrien.sluyts@provincieantwerpen.be  

 

 

Anouche De Keyzer, communicatieverantwoordelijke 

Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen (PGRA) 

T 03 360 51 11 (afwezig: 8 - 18 juni 2018) 

E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be  

 

 

Digitaal beeldmateriaal: 

Beeldmateriaal vind je terug in bijlage.  

Copyright: provincie Antwerpen. 
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