
 

Deelname aan de activiteiten van onze KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen geeft 

ons automatisch de toelating om foto’s, genomen tijdens deze activiteiten, te 

publiceren op onze website. Indien u hiermee niet akkoord gaat, gelieve ons hiervan 

telkens te verwittigen. 

Dank voor uw begrip.  

 

SPROOKJESWANDELING MIKERF 

26 OKTOBER 2022 

 

Beste kringlid, 

 

Heb je klein- of petekinderen in de leeftijdsgroep van 4 t.e.m. 7 jaar? Dan is dit 

misschien iets voor hen. 

Op woensdagnamiddag 26 oktober 2022 doen we voor deze leeftijdsgroep een 

“sprookjeswandeling” door het parkdomein “De Mik” te Brasschaat. Een ervaren 

gids zal met de kinderen vertrekken aan de kinderboerderij “Mikerf” en gaat door het 

park, rond de vijver en eindigt aan de geklasseerde torenpoort. De wandeling duurt 

een tweetal uurtjes en brengt hen naar een droomwereld met verhaaltjes, liedjes en 

spelletjes. 



Praktisch :  

Bij deze wandeling kunnen bij elke groep van maximaal 15 kinderen naast de 

vertelster in totaal twee begeleiders mee.  De overige grootouders kunnen tijdens 

deze tocht even verpozen op het terras van “kinderboerderij Mikerf” of kunnen zelf 

een wandeling door het mooie domein maken. Afhankelijk van het aantal deelnemers 

starten we om 14.00 uur en bij grotere interesse, vertrekken we telkens met de 

volgende groep een half uur later.  De juiste timing en groep laten wij nog ten 

gepaste tijd weten. 

Inschrijven kan door overschrijving van € 5  per deelnemend kind op rekening 

BE85 4097 5200 8106 van de KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen. Zet in de 

mededeling “Sprookjeswandeling en je lidnummer”. In de prijs is niet alleen de 

wandeling maar ook een drankje voor hen inbegrepen.  Doe de betaling wel 

vóór 30 september 2022.   

Bij overboeking of indien we deze wandeling omwille van de weersomstandigheden 

moeten afgelasten laten we dit uiteraard zo snel mogelijk weten. 

Verdere vragen of opmerkingen : Ludo Ielegems   0498.730610   mail 

ludo.ielegems@hotmail.com  

Veel plezier en wie weet … misschien komen er nog dergelijke wandelingen in de 

toekomst. 

 

Ludo Ielegems      Roger Lenaerts  

Bestuurslid      Voorzitter  

 

Locatie :   Mikerf – Mikhof 25 2930 Brasschaat  Parking rond het domein is mogelijk. 

 

mailto:ludo.ielegems@hotmail.com

