
 

Persbericht 
De Schorre 
Provincie Antwerpen 
 
16 | 03 | 2022 

 

Themawandelingen in De Schorre over natuur en mythes 
Vanaf 27 maart 2022, Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 

 
 
Wil je De Schorre en haar natuur op een andere manier leren kennen? Schrijf je dan in voor één van 

de unieke wandelingen met huisgids Jan Vaeck. Tijdens de eerste wandeling op 27 maart neemt hij 

je mee op wandel door de apotheek van de goden. Hij vertelt je alles over het gebruik van planten 

door de eeuwen heen voor genezing en het verhelpen van kwaaltjes. Inschrijven via 

www.deschorre.be.  

 

“Jan werkte 30 jaar in De Schorre en kent het domein dan ook als zijn broekzak”, zegt gedeputeerde Mireille 

Colson. “Hij kent de namen van alle planten en bloemen, vertelt je meer over geneeskrachtige planten en neemt 

je mee in de wereld van de (planten)mythologie”. Dit jaar staan er al zeker 5 themawandelingen op de planning: 

op 27 maart neemt Jan je mee op wandel door de apotheek van de goden, op 8 mei vertelt hij meer over 

mythes en volksgeloof en op 11 juni leer je bij over lustopwekkende planten. Op 11 september heeft Jan het 

over de oogst uit het paradijs en op 29 oktober kan je deelnemen aan de avondwandeling over de oorsprong 

van Halloween.  

 

De wandelingen beginnen en eindigen bij Wielercafé De Musette. Ook bij slecht weer gaat de wandeling door. 

Voorzie hiervoor dus de gepaste kledij. Elke wandeling duurt ongeveer 2 uur en je moet op voorhand inschrijven 

via www.deschorre.be want er kunnen maximaal 20 personen deelnemen.   
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Jan Vaeck - Copyright: De Schorre (rechtenvrij) 

PRAKTISCHE INFO  

Wanneer: 

Zondag 27 maart 2022, om 13.30 uur: “Wandelen door de apotheek van de goden” 

Zondag 8 mei 2022, om 13.30 uur: “Mythes en volksgeloof” 

Zaterdag 11 juni 2022, om 13.30 uur: “Wandelen door het lusthof van Venus en Satyr” 

Zondag 11 september 2022, om 13.30 uur: “De oogst uit het paradijs” 

Zaterdag 29 oktober 2022, om 20 uur: avondwandeling “Samhain of de oorsprong van Halloween” 

 

Waar:  

Verzamelen bij Wielercafé De Musette, Hoek 129, Boom (bij fietsknooppunt 26) 

 

Deelnameprijs: 

€ 5,7 per persoon per wandeling 

Inschrijven op voorhand is verplicht.  

 

Meer info: 

www.deschorre.be, onthaal@deschorre.be, 03 880 76 00 

PERSINFO & INTERVIEWS 

 

Dienst: 

Kathleen Vandendriessche – communicatie 

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre 

T 03 880 76 32, M 0478 74 21 81 

kathleen.vandendriessche@deschorre.be 
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