
MOVE IT! ANTWERPEN 
De Antwerpse Parantee-Psylosclubs nodigen je 

uit om te voet het Nachtegalenpark te ontdekken. 

’s Middags wordt er apart maar toch samen       
gepicknickt en kunnen er enkele leuke spelletjes 

gespeeld worden.  

 

  Donderdag 8 oktober 2020 

  Samenkomst: grasveld Vogelzangpark    

  

gratis 
 

inschrijven verplicht 



 

MOVE IT! ANTWERPEN 

Praktisch 

• 10u-11u: groepen verzamelen op het grasveld naast de Cricketclub ( t.h.v. Floraliënlaan 99 = begin Vogelzang-
park). Je zal de vlaggen/banners zien hangen. Elke deelnemer ontvangt een goodiebag. 

• Openbaar vervoer: bushalte Lindendreef (lijn 21 & 33) of Koninklijkelaan (lijn 32 & 33); tramhalte Koninklijkelaan-
Berchem (lijn 7, kwartiertje stappen).  

• Betalend parkeren kan in Q-Park Middelheim (Lindendreef 1) of in de omliggende straten (Floraliënlaan, Middel-
heimlaan). De fiets is natuurlijk een prima alternatief! 

• Wanneer de groep volledig is kan deze vertrekken. Ieder stippelt vooraf of ter plaatse een eigen route uit op 
maat van de eigen groep. Neem contact op als je graag wat tips wil. Elke groep krijgt een plattegrond mee met 
o.a. aanduiding van sanitaire voorzieningen.  

• 13u: Alle groepen verzamelen aan de picknickweide. Deze situeert zich t.h.v. het museumcafé MIKA, maar dan 
aan de overzijde van de Middelheimlaan (zie ook plattegrond). Je voorziet zelf picknick voor de eigen groep. 

• Nadien is er nog de mogelijkheid om een spelletje kubb, mölkky, petanque of leeuwentoren te spelen of eens te 
proeven van Go4Orienteering (een innovatief oriëntatiespel). Al het spelmateriaal wordt voorzien. 

 

Meer info & online inschrijven (uiterlijk 1/10): www.parantee-psylos.be/activiteiten/move-it-antwerpen-2020  

Contact: Wim Wolfs (DC De Ridder) - 0485 63 06 92 / 03 238 97 17 - wim.wolfs@antwerpen.be  

 

 
     

                

Concept 

Move it! Anwerpen kan in 2020 niet in de gekende vorm doorgaan. Met veel  

enthousiasme werd gezocht naar een ‘Coronaproof’ alternatief. Zo kwamen  

we uit bij een wandelevent in het Nachtegalenpark (de verzamelnaam voor  

het Vogelzangpark, Park Den Brandt en Middelheimpark). 

De groepen verkennen in de eigen bubbel te voet het park. ‘s Middags wordt  

er apart maar toch samen gepicknickt. Wie wil kan aansluitend nog een spelletje  

spelen. 


