Wandel mee met Stichting Kempens Landschap en De Kiekeboes in
Wuustwezel
5 augustus, 13 uur, Kloosterdomein Zusters Franciscanessen –
Bredabaan 737 Wuustwezel

De Kiekeboes zijn 45 jaar jong en dat vieren ze op het Kloosterdomein van
de Zusters Franciscanessen in Wuustwezel met een originele wedstrijd.
Stichting Kempens Landschap dat dit jaar zelf 25 kaarsjes mag uitblazen
stelt haar domein hiervoor graag ter beschikking. Samen met de Standaard
Uitgeverij en A World of Fun werkten ze een familiewandeling uit met een
exclusief De Kiekeboes-verhaal. Tijdens de 2,5 kilometer lange wandeling
ontdekken deelnemers niet alleen het prachtige natuurdomein, maar
lossen ze mee het mysterie in dit originele De Kiekeboes-verhaal op.
Merho, Stichting Kempens Landschap en de burgemeester van Wuustwezel
nodigen u uit op een persmoment om de wandeling en de wedstrijd verder
toe te lichten. Wanneer:
5 augustus om 13 uur

Waar:
Domein Zuster Franciscanessen, Bredebaan 737,
Wuustwezel. Parkeren kan vooraan op de parking
van het domein. De wandeling start aan de kapel.
Beleidsverantwoordelijken:
Jan De Haes, N-VA, gedeputeerde van de provincie
Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens
Landschap
perscontact: Helke Verdick, M 0484 090 597
Kathleen Helsen, cd&v, gedeputeerde van de
provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting
Kempens Landschap
perscontact: Johny Geerinckx , M 0485 997 297

Perscontact:
Philippe De Backer, directeur Stichting Kempens
Landschap
T 015 22 82 30, M 0478 44 83 86
E Philippe.Debacker@kempenslandschap.be

Dieter Wouters, Burgemeester Wuustwezel
T 03 690 46 10
E burgemeester@wuustwezel.be
Bert Van Roy, Standaard Uitgeverij
M 0498 57 04 20
E bert.vanroy@standaarduitgeverij.be
Patrick Mortier, A World of Fun
M 0475 69 02 74
E patrick@3dworldbelgium.be

openluchtquiz.
Op vrijdagavond 2 september organiseert vzw
S.P.E. (ook de mensen achter bvb de
fotowandelzoektocht te Schelle en de
Pertsgadquiz) voor het eerst een openluchtquiz.
Het idee ontsproot in coronatijden toen
binnenevenementen uit den boze waren en de
mensen van S.P.E. oplossingen zochten om de
bevolking alsnog vormen van ontspanning aan te
kunnen bieden.
Ondanks het openluchtkarakter kon en mocht
volgens de in het verleden geldende
maatregelen een openluchtkwis blijkbaar
voorheen ook niet georganiseerd worden.
In het najaar van 2021 vonden de beheerders
van het Provinciaal Domein De Schorre te Boom
en de vzw S.P.E. mekaar, en werd beslist het
terrein onder de Vlindertent van De Schorre
(waar destijds ook De Warmste Week zijn
thuishaven vond) met een openluchtquiz een
nog niet op de evenementenlijst van het
Provinciaal Domein voorkomende organisatievorm te bezorgen.
De organisatie geeft de kwis een D-label mee,
wat in quizmiddens betekent dat ook de huis-,
DE SCHORRE
Consulent Communicatie
Schommelei 1 – bus 1, 2850 Boom
T +32 3 880 76 32, M +32 478 74 21 81
kathleen.vandendriessche@deschorre.be
Volg ons via: Facebook
www.deschorre.be

tuin- en keukenkwissers hun gading moeten
kunnen vinden in de gestelde vragen.
De deelnemende teams, die maximaal uit vijf
personen kunnen bestaan, krijgen vragen
voorgeschoteld over thema's zoals actualiteit,
sport, media, cultuur, eten en drinken, fauna en
flora, aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, ...
alsook enkele rondes met een twist waarin
hints en rode draden de wakkere kwissers
kunnen helpen om via een om- of binnenweg ;-)
aan het juiste antwoord te komen.
Enkele droedels en een fotoronde vervolledigen
het aanbod en garanderen een gevulde avond
in- en ontspanning.
Deelname kost 25 euro per ploeg.
Inschrijven kan via de website
https://spe.vlaanderen/events/1steopenluchtquiz
of
een mailtje aan jan@spe.vlaanderen
De organisatie gaat er van uit dat ze maximaal
50 teams kunnen onderbrengen onder de
Vlindertent.

