
 
Agendatip 
Provincie Antwerpen 

Duik in de bloemen en kruidenzee van het 
Vrijbroekpark!  
Elke dag tot 30 september 2020, van 8 tot 19u, Vrijbroekpark, Mechelen 

 

Dit is de beste tijd in het jaar om de bloemen in het Vrijbroekpark te komen bewonderen. 

Loop je soms verloren tussen al die kleuren, geuren en vormen? Op de website van het 

provinciaal domein Vrijbroekpark vind je een aantal verschillende doe-het-zelf wandelingen 

met interessante informatie voor jong en oud. Vanaf vandaag vind je er nog twee nieuwe 

bij. 
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Boeket voor oma 

 

Ons evenement 'zonnige groeten' kan dit weekend niet doorgaan, maar de zomertuinen 

staan er prachtig bij. Ze zijn dus zeker een bezoekje waard, daarom een nieuwe gratis doe-

het-zelf en print-het-zelf wandeling: 'een boeket voor oma'. Download het plan met uitleg 

op de website en ontdek in de komende weken de bloemenpracht in ons park. 

In de zomertuinen bloeien canna's, calla's en dahlia's. Maar daarnaast vind je in deze tuinen 

en in de rest van het park nog meer boeketbloemen uit oma's tijd. Laat je verrassen!  

 

Dolen met Dokter Dodo 

 

Ben je benieuwd naar de kruiden en andere nuttige planten die in het park groeien? Kom 

dan langs in het bezoekerscentrum waar je dit boekje met bijhorend plannetje koopt voor 

slechts € 2. Ga op stap met Dodoens en ontdek wat hij wist over 24 verschillende kruiden 

en wat wij nu weten over deze soorten. 



Deze doe-het-zelfwandeling is bedoeld voor volwassenen, maar ook jongeren zullen het 

zeker boeiend vinden. Meer informatie vind je op onze website. 

PRAKTISCHE INFO EVENEMENT 

Wanneer: 

Elke dag tot 30 september 2020, van 8 tot 19u. 

 

Waar:  

Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen 

 

Website: 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/vrijbroekpark/kalender-vrijbroekpark.html  
 

Social media: 

https://www.facebook.com/events/1458380597690688/ 
https://www.facebook.com/events/2617511245168364 

 

Meer info: 

Team publiekswerking: educatie.mechelen@provincieantwerpen.be. 

PERSINFO & BEELDMATERIAAL 

Perscontact: 

Sarah Wouters 

Groendomeinen Regio Mechelen 

T 015 45 13 92 

E sarah.wouters@provincieantwerpen.be 
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