
 
Agendatip 
Provincie Antwerpen 

 

Oorlog in het Vrieselhof 
zondag 16 september 2018 om 10u en om 14u – provinciaal groendomein Vrieselhof in Oelegem. 

 

Het provinciaal groendomein Vrieselhof draagt sporen van de twee wereldoorlogen. Door de 

ligging vlak bij het Fort van Oelegem werd het kasteel Vrieselhof in 1914 in de as gelegd. 

Vandaag vind je er nog loopgraven, bunkers en een bomkrater. Het historisch dagboek van 

een soldaat getuigt van de lokale voorbereidingen voor de oorlog en de belegering door de 

Duitsers.  

 

Schrijf je tijdig in 

Ga op zondag 16 september 2018 mee op wandel met een gids doorheen het Vrieselhof. 

Starten kan om 10u en om 14u. Deze gratis wandeling duurt twee uren en wordt mee 

georganiseerd door de Heemkundige Kring De Brakken. Afspraak aan het Kasteel Vrieselhof. 

Vooraf inschrijven is verplicht en kan vanaf 20 augustus 2018 via www.eventbrite.be > Oorlog 

in het Vrieselhof.  

 

Meer info nodig?  

Contacteer de domeinwachters van de Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen (PGRA) 

via T 03 360 52 18. 

 

 

http://www.eventbrite.be/


 
Het Vrieselhof draagt sporen van de twee wereldoorlogen - Copyright: provincie Antwerpen. 

PRAKTISCHE INFO EVENEMENT 

Wanneer en waar: 

Zondag 16 september 2018 van 10u tot 12u of van 14u tot 16u.  

 

Waar: 

Afspraak aan het Bezoekerscentrum Vrieselhof, in het provinciaal groendomein Vrieselhof, 

via Schildesteenweg 95 in 2520 Ranst (Oelegem). 

 

Deelname: 

Gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. Inschrijven kan online via www.eventbrite.be > 

Oorlog in het Vrieselhof.  

 

Website: 

www.provincieantwerpen.be > Kalender Vrieselhof 
 

Social media: 

www.facebook.com  > Vrieselhof  
  

Meer info nodig?  

De domeinwachters staan je graag te woord op het nummer T 03 360 52 18. 

 

PERSINFO & BEELDMATERIAAL 

Perscontact: 

Anouche De Keyzer, communicatieverantwoordelijke 

Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen (PGRA) 

T 03 360 51 11 (’s vrijdags afwezig) 

E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be  

 

Digitaal beeldmateriaal: 

Beeldmateriaal in middelgrote resolutie vind je terug in bijlage.  

Copyright: provincie Antwerpen. 
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