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Suzie Sloddervos maakt er een boeltje van in het 
Prinsenpark! 

 

Al enkele jaren staat het Prinsenpark tijdens de zomervakantie garant om enkele 

uurtjes zoet te maken met een uitdagende zoektocht. Deze zomer maken de 

jeugdige bezoekers en hun (groot)ouders kennis met Suzie Sloddervos. Opruimen 

is niet haar sterkste kant, wat tot een bijzonder penibele situatie leidt. Wie komt 

Suzie uit de penarie helpen? 

 

Aan het onthaal van het Prinsenpark start deze zomer weer een spannende zoektocht. 

Tijdens de 4 km lange wandeling komen de speurders verschillende haltes tegen. De leuke 

opdrachten prikkelen volop de fantasie van de deelnemertjes en testen ook hun 

behendigheid.  

 
Het eerste leerjaar van Trapop uit Retie helpt Suzie Sloddervos - Copyright: provincie Antwerpen 

De opdrachten van de zoektocht focussen op kinderen van 5 tot 8 jaar, maar ook jongere en 

oudere kinderen zullen zeker plezier beleven aan deze activiteit. De zoektocht is vrij te 

bezoeken gedurende juli en augustus en volledig toegankelijk voor rolwagens en buggy’s. 



 

Suzie Sloddervos is al de vierde zoektocht op rij, die door de ploeg van het Prinsenpark zelf 

werd ontwikkeld. Het verhaal en het ontwerp van de opdrachten ligt in handen van het 

educatieve team. De technische ploeg, met de schrijnwerkers op kop, werkt daarna de tocht 

praktisch verder uit. Het geheel vormt een uniek verhaal met toffe, gekke en uitdagende 

opdrachten. Het domein heeft intussen al een trouw publiek opgebouwd dat elke zomer 

weer de nieuwe zoektocht komt beleven! 

PRAKTISCHE INFO 

Wanneer: 

Van dinsdag 25 juni t.e.m. zaterdag 31 augustus 2019 

 

Waar:  

Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, 2470 Retie 

 

Meer info: 

www.provincieantwerpen.be > prinsenpark 
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Nancy Wouters 
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T 014 37 91 74, M 0472 76 21 52 
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