
Schaapscheerfeest op de Kesselse Heide 
zondag 5 juni 2022 van 13u tot 16u – provinciaal groendomein Kesselse Heide in 2560 Nijlen 

 

Het is feest op de Kesselse Heide! Na twee jaar uitstel kan het gezelligste evenement van 

Nijlen weer doorgaan. Kom van dichtbij kijken hoe de heideschapen (vzw Kemp) van hun 

winterjas worden ontdaan. Naast deze demonstratie kan je spinsters aan het werk zien, wol 

‘spinklaar’ maken en doorlopend deelnemen aan een kinderknutselworkshop met als thema 

wol en schapen, hoe kan het ook anders! 

 

The daisy crookets zetten het feest muzikaal in. Deze close harmony zingende dames met 

instrumentale back up van een typische bluegrassformatie (viool, mandoline, banjo, dobro, 

gitaar en contrabas) wil je niet missen.  

 

Drink ondertussen een speciaal bier of een heerlijk sapje aan de heidebar van Natuurpunt 

afdeling De Wielewaal of geniet van een verfrissend ijsje. 

 

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

heide. Als afsluiter kan je genieten van een demonstratie schapenhoeden met hond en 

herder op de heide aan de zandvlakte. 

 

Iedereen is welkom op dit gratis evenement. We verwachten je op zondag 5 juni 2022 

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 Natuurpunt afdeling De Wielewaal.  

 

Meer info via www.provincieantwerpen.be > Schaapscheerfeest en bij de domeinwachters op T 

03 360 52 18. 

http://www.provincieantwerpen.be/
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PRAKTISCHE INFO SCHAAPSCHEERFEEST 

Wanneer en waar: 

Zondag 5 juni 2022 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 

 

Website: 

www.provincieantwerpen.be > Schaapscheerfeest 

 
Social media:  

https://www.facebook.com/kesselseheide/ 

www.twitter.com > DeDomeinen 

PERSINFO & BEELDMATERIAAL   

Perscontact: 

Katrien Sluyts, publieksmedewerker  
  

http://www.provincieantwerpen.be/
https://www.facebook.com/kesselseheide/
http://www.twitter.com/
https://twitter.com/DeDomeinen


Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen (PGRA) 

T 03 360 52 24 

E katrien.sluyts@provincieantwerpen.be  
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