arrangement
Als bedrijf, vereniging of persoon bieden wij u de mogelijkheid om uw vrienden of relaties uit te
nodigen voor dit unieke, actieve, kunstzinnige evenement. Gegarandeerd succes! Wees er snel bij,
want het kan maar t/m 30 september.
Organiseer dus uw volgende teamuitje, klantenevent, familie- of club reünie met Reynaert als
uitgangspunt. U kunt er een hele dag mee vullen, genietend van kunst, cultuur en natuur. Met
speurtocht voor wie dat wil en met een gezellige afsluiting in de Herberg van het Hof van Nobel.
Wij beloven u een grote variatie aan activiteiten.
U maakt gebruik van het standaardtarief van € 15 pp. Groepen vanaf 8 personen krijgen
50% korting op het toegangsticket. Naast het toegangsticket en huurfietsen, kunnen wij ook
ravitaillering onderweg en een lunch danwel avondmenu in het thema van Reynaert de vos
voorzien. U kunt hiervoor afspraken maken met de organisatie via info@vossen.vlaanderen.
U kunt elke dag starten tussen 9:00u en 13:00u. Dan bent u namelijk tegen 18:00u weer terug
voor een gezellige afsluiting in herberg “De Malse Billetjes” in het Hof van Nobel of op het terras,
indien het weer dat toelaat. De herberg sluit normaliter om 20.00u. Voor groepen kunt u verlenging
aanvragen.
Het is ook mogelijk om het Hof van Nobel en/of de Herberg te benutten voor een nocturne,
waarbij u zelf de invulling bepaalt. Drankjes en/of menu worden aangepast aan uw wensen. Neem
aub contact met ons op voor de mogelijkheden.

inbegrepen in uw ticket
•
•
•
•
•

Ontvangst met koffie of thee
Fietsrouteplan
De krant met de spelzoektocht: De Gazet van Malpertuus
Prijsje voor wie deze zoektocht slim en sluw afrondt
Boek: Reynaert de vos, een 21ste-eeuwse hervertelling
(1 exemplaar per koppel/gezin)
• Boek: Phoebus Focus, Reynaert de vos:
een kleine geschiedenis van het middeleeuwse epos
(1 exemplaar per koppel/gezin)
• Toegang tot de 5 thematentoonstellingen. Op de locaties wordt het 13de-eeuwse verhaal op
kunstzinnige wijze en via o.a. 3D en augmented reality speels en verrassend tot leven gebracht.
• Huis van Zonde
• Mercatorhuis
• t Scriptorium
• Het Cachot
• Sculpturenpark
• Toegang tot het Hof van Nobel, met o.a. theater Madoc, een film met
Lucas Van den Eynde, Tom Audenaert, Ludo Hoogmartens en Amaryllis Uitterlinden.
U vindt hier ook een kortfilm, Reynaert, verteld door Fernand Huts en Katharina Van Cauteren.
In de “klaagtunnel” vindt u dieren die hun beklag doen over de vos Reynaert.
Zo is het middeleeuwse epos ineens weer springlevend

Met VOSSEN trekt u per fiets door het prachtige land van Reynaert de vos. Het is een
uniek belevingstraject met de slinkse schavuit Reynaert als gids. Langs de kronkelende
wegen van het Waasland ontdekt u de geheimen van dit middeleeuwse vossenverhaal. De
route brengt u langs verschillende locaties in de historische streek waar het dierenepos
zich afspeelt. De digitale animaties en opdrachten onderweg steken het middeleeuwse
verhaal in een modern jasje. Verken het pad van de zonde, ga op speurtocht met heel het
bedrijf en wie weet wint u wel een deel van de schat van Kriekeputte.
VOSSEN is een uitdagend avontuur voor jong en oud, de ideale daguitstap met een
perfecte afwisseling tussen natuur en cultuur, sport en ontspanning. De zomer van 2018
belooft een zomer vol vossenstreken te worden.

een tocht langs kunst
en cultuur, erfgoed en
natuur
VOSSEN leidt u per fiets doorheen het ‘zoete land
van Waas’ en het Hulsterambacht. Op de route
passeert u langs culturele highlights, terwijl u geniet
van het uitgestrekte polderlandschap met zijn rijke
geschiedenis.
Bij de start kunt u kiezen tussen verschillende
fietsroutes. Zo bepaalt u zelf hoeveel kilometers
u wilt doen. Onderweg neemt u deel aan een
interactieve speurtocht. De prijs? Een stukje van
de magische schat van Kriekeputte.

natuur
De fietstocht begint langs de oever van de Schelde. Hij brengt u langs oude zeearmen,
kreken en rietvelden, en leidt je doorheen eeuwenoude polders. Wilde paarden, broed- en
zangvogels of zelfs beschermde amfibieën: met een beetje geluk ziet u ze allemaal. Nu die
sluwe vos nog vinden...

erfgoed
VOSSEN gaat niet enkel over Reynaert zelf. De fietstocht dompelt u helemaal onder
in de rijke geschiedenis van de grensstreek. Van de middeleeuwse burcht Singelberg
– waar burgemeester Filips van Marnix van Sint-Aldegonde in 1585 de val van
Antwerpen tekende – over de Staats-Spaanse linies tot het ooit zo felbevochten Hulst:
de Tachtigjarige Oorlog is overal. Maar u passeert ook de Duitse bunkerlinie uit ’14-’18,
de 19de-eeuwse polderlandschappen, de bedding van de oude spoorlijn Sint-Niklaas –
Terneuzen en ga zo maar door. De geschiedenis passeert letterlijk onder de banden van
uw fiets. Deelnemen aan VOSSEN is een ontmoeting met het verleden.

kunst
VOSSEN biedt je maar liefst vijf tentoonstellingen
voor de prijs van één.
• Het Huis van Zonde brengt je in de verleiding... In een expo gewijd aan de zeven
hoofdzonden ziet u, naast een verrassende selectie aan onbekende pareltjes, topstukken
van Rubens, Bouts, De Clerck en Teniers. Telkens weer duikt Reynaert op uit zijn
vossenhol, want waar zonde zegeviert, is deze roodharige schelm nooit ver weg. Overal
slaan verrassende multimediale applicaties en speelse technologische snufjes de brug
tussen heden en verleden. Want als VOSSEN een ding duidelijk maakt, dan is het wel dit:
Reynaert is van alle tijden. Anno 2018 is hij misschien wel actueler dan ooit.
• In het Mercatorhuis – niet toevallig genoemd naar de beroemde Waaslandse cartograaf –
ontdek je waarom Reynaert en het Waasland in een adem worden genoemd. Aan de hand
van atlassen en kaarten uit de 16de en 17de eeuw krijg je een inkijk in het historische
landschap van Reynaert de vos. Werken van Mercator, Hondius, Ortelius en Kaerius
tonen u de mooiste plekjes van Vlaanderen en het Waasland. Verder kan je in de tuin
van het Mercatorhuis de prachtige beelden van Jan Fabre, Sophie Ryder, Wilfried Pas en
Nadia Naveau bewonderen.
• In ’s Landshuis in Hulst wordt Reynaert digitaal tot leven gewekt. Hij zit er in een
echte 18de-eeuwse gevangeniscel, Het Cachot, temidden van een tentoonstelling rond
oude marteltuigen.
• Ook de geschiedenis van het Reynaertepos is uiterst interessant. In de exporuimte ’t
Scriptorium ontdekt de bezoeker het opmerkelijke verhaal achter het verhaal. Eeuw na
eeuw trok Reynaert een ander jasje aan. De vos heeft vele gezichten.
• Deelname aan VOSSEN geeft je ook gratis toegang tot het sculpturenpark bij Burcht
Singelberg. Je verdwaalt er tussen de monumentale beelden. De collectie werd recent
nog uitgebreid met sculpturen uit de verzameling van de luchthaven van Zaventem.
Een ontdekking!
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Reserveren via info@vossen.vlaanderen of T +32 492 23 85 86.
start- en eindpunt van de expeditie: Burcht Singelberg, Ketenislaan 1, Haven 1548, 9130 Kallo-Beveren
van 5 mei t/m 30 september 2018 - openingsuren elke dag van 9:00u – 20:00u

