Kinderen baas in provinciale domeinen
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De Schorre vormt zondag 21 augustus het decor ...
De Schorre vormt zondag 21 augustus het decor voor Schorremorrie. Tijdens het jaarlijkse zomerevenement zijn kinderen de baas
in het provinciaal recreatiedomein aan de Schommelei. Op het programma staan van 13 tot 18 uur activiteiten zoals springkastelen,
ponyritjes, gocarts, circusshows en -initiaties, trampolinespringen, een brandweerparcours, minigolf, waterfietsen, kindermolens, grime,
eendjes vissen, volksspelen en een heuse
spidertower. Voor de ouders is voorzien in randanimatie. De deelnameprijs bedraagt
4 euro. Gratis voor wie jonger is dan 3 jaar.
In het Arboretum Kalmthout aan de Heuvel 2 kunnen kinderen tot 31 augustus deelnemen aan een speurtocht op hun maat onder het
motto: Professor Barabas is de weg kwijt.
De verstrooide geleerde onderzocht de bomen in de 12,5 hectare grote plantentuin maar vergat notities te nemen. In negen
zoekvragen moeten kinderen het raadsel oplossen. De toegangsprijs voor het Arboretum bedraagt 6 euro. Gratis voor kinderen, jonger
dan 12 jaar. De tuin is dagelijks open van 10 tot 17 uur.
Verborgen Sprookjes is een project van Piazza dell'Arte en laat het jonge volkje kennismaken met het verrassende karakter van kunst
via bekende sprookjes, spreuken en mythes. Op het domein van kasteel Pulhof aan de
's Gravenwezelsteenweg 59 in Wijnegem komen verhalen tot leven via een artistiek parcours met installaties en sculpturen. Kids
krijgen de kans om hun fantasie de vrije loop te laten en hun eigen verhaal te vertellen, tekenen of schrijven. Deelnemen kan tot 18
september. Het domein is toegankelijk van 10 tot 17 uur. Het parcours voor 6- tot 12-jarigen kan in eigen tempo afgelegd worden
en neemt gemiddeld zo'n twee uur in beslag. De deelnameprijs bedraagt 6 euro (5 euro voor Grabbelpashouders). Gratis voor
begeleiders. kl
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