Persbericht
Mammoet gesignaleerd in Limburg!
28/01/2017 - Na de wolven zijn er ook terug wolharige mammoeten opgemerkt in ons land. Nu de temperaturen in
onze provincie zakken, rukt zo’n reusachtig exemplaar uit de ijstijd noordwaarts op. Van donderdag 2 februari tot
zondag 5 februari 2017 kun je de mammoet bewonderen in Genk, Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren.
“Het ongevaarlijke dier op ware grootte maakt deel uit van de internationale expo The Giants of the Ice Age die voor
België het vernieuwde Préhistomuseum als tentoonstellingslocatie gekozen heeft”, legt Nelle De Beuckeleer,
archeologe en ambassadrice voor Vlaanderen uit. “Op slechts 20 km van de taalgrens ligt er namelijk een volledig
tweetalige site van 30 ha groot waar de passie voor erfgoed, natuur, wetenschappen maar ook gastronomie
gecombineerd wordt.”
Archeologen-animatoren verwelkomen er individuele bezoekers en groepen voor een Nederlandstalige rondleiding.
Als je de mammoet op de wekelijkse markten in Limburg tegenkomt, dan heb je meteen de gelegenheid om
toegangstickets of een mammoetenknuffel te winnen voor het gezin of de jeugdvereniging.Voor meer informatie
over de exacte uren en locatie van de aanwezigheid van de mammoet in Limburg kijk je best op de Facebookpagina
van het Préhistomuseum: https://www.facebook.com/prehistomusem/
De wereld van de reuzen uit de ijstijd
Nog tot 19 april kun je in het Préhistomuseum oog in oog staan met reusachtige zoogdieren uit de ijstijd. Een familie
mammoeten en wolharige neushoorns staan er zij aan zij met een holenbeer, holenleeuw, oerrund, reuzenhert… en
Neanderthalers! Je ziet hoe onze voorouders in barre omstandigheden moesten leven. Niet alleen dagdagelijkse
voorwerpen uit de prehistorie zoals wapens zijn er te bezichtigen, ook kunstvoorwerpen uit mammoetenivoor en
grotschilderingen. Voor deze grotschilderingen ging een Duitse fotograaf langs in tientallen ontoegankelijke grotten in
Spanje en Frankrijk. Het is de eerste keer dat deze fotocollectie aan het grote publiek getoond wordt. Een van de vele
hoogtepunten in de indrukwekkende tentoonstelling zijn de twee babymammoeten die bijna volledig bewaard
teruggevonden werden in de permafrost. Na de expo kun je zelf ook nog ervaren hoe het leven in een ijstijd er aan
toe ging. Je kan kiezen om te gaan speerdrijven op een jachtparcours of in de grot van Ramioul af te dalen die
meermaals gebruikt is geweest door de prehistorische mensen. Maar het Préhistomuseum biedt nog veel meer
belevenissen aan.
Het tweetalige Préhistomuseum
“Maandag 6 februari 2017 vieren we de eerste verjaardag van het vernieuwde Préhistomuseum.”, vertelt Nelle De
Beuckeleer. “Na enkele jaren verbouwen, kwamen het eerste jaar meer dan 65.000 bezoekers een kijkje nemen naar
het resultaat en de reacties zijn heel positief.”
Het museum van 30 ha dat rond de archeologische site van de grot van Ramioul vorm kreeg, kan in alle
weersomstandigheden jong en oud boeien. Gezinnen kunnen er uit een pallet aan activiteiten kiezen: ateliers om
silex te bewerken, vuur of aardewerk te maken, boogschieten of speerdrijven op 3D doelwitten, rustieke
dierenrassen, een blotevoetenpad, een evolutiedoolhof, een mammoetenspeelplein, allerlei reconstructies… zelfs
een archeobistrot met historische gerechtjes is aanwezig om de uitstap volledig te maken. Groepen, scholen en
bedrijven worden door archeologen op sleeptouw genomen en kunnen in het unieke concept van het
Archeorestaurant een culinaire tijdsreis maken. Het is niet voor niets dat het Préhistomuseum het grootste museum
voor prehistorie in Europa wordt genoemd. En dat vlakbij onze Limburgse grens in Flémalle in de provincie Luik.

Praktisch:
Contactpersoon:
Nelle De Beuckeleer, ambassadrice voor Vlaanderen, 0486/05.12.05, nelle@prehisto.museum
Mammoet on tour:
Nelle zal in de 4 steden de mammoet vergezellen en kan jullie op volgende locaties en tijdstippen ontvangen om
vragen te beantwoorden of meer informatie te geven:





Donderdag 2 februari op de wekelijkse markt van Genk van 8 tot 13u (Marktstraat)
Vrijdag 3 februari op de wekelijkse markt van Hasselt van 8u30 tot 13 (Kolonel Dusartplein)
Zaterdag 4 februari nabij de wekelijkse markt van Sint-Truiden van 8u30 tot 13u (Groenmarkt)
Zondag 5 februari op de antiekmarkt van Tongeren van 8u tot 13u (Leopoldwal)

Beeldmateriaal:
Dit voorbeeld laat zien dat de mammoet een geliefd fotomodel is dat mooie beelden oplevert.

Préhistomuseum, Rue de la Grotte 128, 4400 Flémalle, 04/275.49.75, info@prehisto.museum
Meer info op www.prehisto.museum
Elke dag geopend van 10u tot 17u. Vanaf 26 maart (zomertijd) dagelijks open tot 18u.

