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Zomer in kasteel d’Ursel 
 

Opendeurdagen 
Deze zomer zetten we de deuren van het kasteel wagenwijd open. Van 30 juni tot 9 

september 2019 kan je elke zon- en feestdag van 13 tot 18 uur alle verdiepingen bezoeken. 

We vertellen het verhaal van het kasteel, van de familie d’Ursel en van hun stadsresidentie 

in Brussel. Tegelijk zie je ook hoe dit uitzonderlijke monument de voorbije jaren opnieuw tot 

leven is gekomen. De toegang is gratis, maar na afloop vragen we graag een vrije bijdrage 

voor het onderhoud en de werking van het kasteel. 

 
Zomerzoektocht 
Op zijn hoogtepunt omvatte het hertogelijke domein in Hingene bijna 300 hectare. Onze 

zomerzoektocht leidt je door het park en de polders, langs de Scheldedijk en het paviljoen 

De Notelaer. Onderweg herken je zoveel mogelijk foto’s en beantwoord je een reeks vragen. 

De winnaar van de zoektocht krijgt een prachtige prijs: een gratis weekend voor acht 

personen in het Atelier van Antonine! Download de opgave vanaf 29 juni via 

www.kasteeldursel.be. Je kan de zoektocht volgen op een dag naar keuze en uiteraard 

zonder inschrijving. 

 

Parkbar 
Naar goede gewoonte verschijnt er deze zomer opnieuw een pop-upparkbar. Elke zon- en 

feestdag kan je er van 13 tot 18 uur komen genieten van een ijsje, een drankje en 

natuurlijk de onvolprezen Cuvée Antonine. 

 

Kasteelbivak 
Al meer dan 10 jaar lang pakt de provincie Antwerpen elke zomer uit met Terra Nova: 

betaalbare, verrassende en avontuurlijke activiteiten dicht bij huis en verspreid over de 

volledige provincie. Tijdens onze kasteelbivak reis je met familie of vrienden terug naar de 

tijd van Napoleon en zijn tegenstanders op het slagveld, het 7de Bataljon Infanterie van 

Linie. Je brengt je eigen tent mee en bereidt samen met de soldaten je avondmaal in de 

veldkeuken. Je leert marcheren en exerceren op de oprijlaan voor het statige kasteel en als 

afsluiter van de avond zing je soldatenliederen bij het kampvuur. ’s Ochtends staat iedereen 

weer paraat voor een keizerlijk ontbijt in de spiegelzaal van het kasteel. En garde 

soldaatjes! 

 

Vrijdag 26 of zaterdag 27 juli 2019, 

telkens van 18 uur tot 10.30 uur de volgende dag 

25 euro voor volwassenen 

(20 euro voor kinderen t.e.m. 12 jaar) 

Tickets via www.terranova.be 

www.kasteeldursel.be
www.terranova.be
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Dienst: 

Kasteel d’Ursel 
Contact: Veerle Moens 

Communicatieverantwoordelijke 

T: 03 820 60 12 M: 0477 68 63 00 

veerle.moens@kasteeldursel.be 
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