
 
 

 
Agendatip 
Provincie Antwerpen 
Suske en Wiske - Kindermuseum 

 

Met knikkende knoken in het Suske en Wiske - Kindermuseum 
Van 30 oktober tot 4 november (m.u.v. 1 en 2 nov.) ,  10, 13 en 15 uur, Kalmthout 
 

Tijdens de herfstvakantie is het Suske en Wiske – Kindermuseum ondergedompeld in een 

ware Halloweensfeer. Misschien kom je er wel de zombies uit ‘Barabas de Balorige’, de 

schermende skeletten uit ‘Het IJzeren Duel’ en de weerwolf uit ‘Volle man’ tegen. Of moet je 

als echte ‘Spokenjager’ op jacht… Spannend! 

 

Tijdens de schoolvakanties is het Kindermuseum geopend voor gezinnen met kinderen. 

Tijdens de herfstvakantie trekken de striphelden een griezeljasje aan met Halloween als 

centraal thema. Na een spookachtige museumrondleiding kan je een eigen strip maken 

waarin een slechterik opduikt, een reuzepuzzel leggen, een bezemstelenparcours afleggen, 

ringen werpen rond heksenhoeden, en nog veel meer! 

 

Verschalk de griezels, maak een ijzingwekkende strip en overwin je angst voor spinnen en 

vleermuizen in het Suske en Wiske – Kindermuseum! Met knikkende knoken is tijdens de 

herfstvakantie een ideale uitstap voor gezinnen met kinderen. Inschrijven is wel een must 

want per rondleiding zijn er maar 50 plaatsen. Wees zeker van een plaatsje en bel naar T 03 

666 64 85. De rondleidingen starten om 10, 13 en 15 uur. Tijdens Halloween op 31 oktober 

is er zelfs een extra rondleiding om 17 uur! 
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PRAKTISCHE INFO EVENEMENT 

Wanneer: 

30, 31 oktober en 3, 4 november van 10u tot 17uur. 

 

Waar:  

Suske en Wiske – Kindermuseum, Beauvoislaan 98 in Kalmthout 

 

Deelnameprijs: 

€ 4,00 per kind en € 8,00 vanaf 18 jaar 

Website: 

www.provincieantwerpen.be 

 

Social media: 

www.facebook.com/SWKindermuseum 

 

Meer info: 

T 03 666 64 85 

PERSINFO & BEELDMATERIAAL 

Perscontact: 

Marleen van Houselt 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/suske-en-wiske-kindermuseum.html
http://www.facebook.com/SWKindermuseum


Suske en Wiske - Kindermuseum 

T 03 666 64 85 

E marleen.vanhouselt@provincieantwerpen.be 

 

Digitaal beeldmateriaal: 

Beeldmateriaal in hoge resolutie downloaden via 

ftp.provincieantwerpen.be/Suske/Metknikkendeknoken 

gebruikersnaam= pers, paswoord= pers 
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