
De Koperen Markies
• Koperen Markies BLOND 8
• Koperen Markies TRIPEL 9 
• Bronzen Baron Premium 5
• Bronzen Baron BLOND 
• Koperen Markies ROUGE 7
• Fruitsap Appel of Kriek  
• Markies Cocktail 
• Water (Plat & Bruis)

Mazelberg
• Appelsap
• Appel-kersensap
• Wijnen: Johannieter, Appel en 

Paloken

Brouwerij Decum 
• DECUM 6 ‘ons dagelijks brood’
• DECUM 9 ‘Tripel Gold’
• DECUM 10 ‘Whisky infused’
• Nieuw bier met rabarber sap

Brouwerij Fonteinbos
• Erembaldbier blond
• Erembaldbier bruin

De Ciderbrouwerij
• Appel-honing cider
• Aalbessencider
• Rabarbercider
• Witte wijn van ‘t Hoogveld
• Ice-tea en plat water

Hof van Piemont
• Appelsap
• Appel - peer
• Appel - kriek
• Appel - rode biet
• Appel - rabarber
• Appel  - aardbei
• Appel - gember - citroen

Brouwerij Dok’s
• Dok’s Bruin
• Dok's Amber
• Dok's Blond 
• Avondgloed

Domaine Holvast
Witte, rosé en rode wijn, bubbels

Landelijke Gilden
Dessertwijn

Je kan rechtstreeks bij de verschillende lokale producenten drank bestellen. We 
werken niet met bonnetjes of drankkaarten. Hieronder heb je een overzicht van wat 
er allemaal ter verkrijgen is.
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GEDRUKT OP GERECYCLEERD PAPIER

14u00 Toespraken
• Jeroen Bral, coördinator Landschap van Erembald tot Kravaalbos
• Carina Van Cauter, gouverneur provincie Oost-Vlaanderen en voorzitter Land-

schap van Erembald tot Kravaalbos
• Riet Gillis, Oost-Vlaams gedeputeerde en voorzitter van Regionaal Landschap 

Schelde-Durme
• Koen Van Elsen, burgemeester Asse
• Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister 

van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.
• Reinhart Cromphout, boswachter Kravaalbos
14u30 Aanplant eerste boom van een nieuwe boomgaard.

Voor de gegidste wandelingen kon je op voorhand inschrijven. Bij sommige zijn 
nog enkele plaatsjes vrij. Aan het onthaal kan je meer info verkrijgen en misschien 
nog aansluiten bij een wandeling. Of haal onze vernieuwde wandelbrochure op 
en ga zelf op pad!

11u00: Insectenwandeling (VOLZET)
11u00: Bosbad (2u)
13u15: Op (natuur)verkenning in en om Kravaalbos (2.5 uur)
13u30: Op (natuur)verkenning in en om Kravaalbos (2.5 uur)
14u00: Kruidenwandeling
14u30: Op (natuur)verkenning in en om Kravaalbos (1.5 uur)

WANDELINGEN

OFFICIEEL MOMENT

PROGRAMMA
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Terras

Rode Aarde

Playscape

Eiland Amadeo

Gezellige zone

Volksspelen

Quiz in het speelbos
(info bij stand Natuur & Bos)

Evenwichtsparcours
+ boomklimmen

Podium

Picknick

Schaapherder

WC

Onthaal

Fietsenparking

Een echte durfal? Ontdek het evenwichtsparcours tussen de bomen en boomklimmen 
bij Basecamp vzw.
Den Draad, de playscape de luxe. Hup rond in een surrealistisch landschap van touw, 
ballen en banden.
Het Amadeo-eiland is een interactieve speelinstallatie. Bouwen en spelen, proberen 
en experimenteren, alleen of met anderen.
Speel mee en boetseer uit kleurrijke klei aan een wereld vol verrassingen en mooie 
momenten bij Rode aarde, de mobiele voorstelling en installatie van Puurlain.
Kip Van Troje, een reizend speeltheater, staat op onze Happening paraat met de act 
Gekke Kapsels. Ze maken crazy bos- en natuurkapsels.
Iedere bezoeker kan schaapherder Ward De Cooman een hele dag live aan het werk 
zien. Drie keer geeft hij een half uurtje extra uitleg. (12u +15u30 + 17u)
Aan de stand van Agentschap Natuur en Bos kan je doorlopend terecht bij boswachter 
Reinhart Cromphout voor een natuureducatief spel.
Verschillende leuke volksspelen staan opgesteld in het bos.

ANIMATIE

Peper en Zout brengen muziek op smaak in een 
New Orleans Style op eigen wijze. Zij zullen de 
centrale feestweide met terras muzikaal komen 
kruiden van 13 tot 14u.
Suskewiet is een balfolkgroep uit de rand rond 
Brussel. Ze geven in de gezellige zone van jetje, een 
eerste keer om 15u en een tweede keer om 16u30. 
Als ze nog adem overhebben, zullen ze tussendoor 
nog wat op het terras spelen.

MUZIEK


