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Kom deze herfst en winter Gezellig buiten 
De provincie Antwerpen lokt haar inwoners naar zeven feeërieke locaties  

 

De provincie Antwerpen wil haar inwoners overhalen om buiten te komen, ook al is 

het koud en guur. Vanaf 20 oktober kan je op www.gezelligbuiten.be grasduinen 

tussen activiteiten die zowel winters als vurig zijn. Op 11 november bijt Arboretum 

Kalmthout de spits af met een zaklampwandeling. Je kan ook sterren kijken in het 

Vrijbroekpark, de 20-jarige verjaardag van het Suske en Wiske – Kindermuseum 

vieren, avondlijke sfeerwandelingen maken in het Rivierenhof, De Schorre, Keiheuvel, 

De Lilse Bergen, het Zilvermeer en het Vrijbroekpark, de kastelen van het Rivierenhof 

en de decembertuin van het arboretum ontdekken en last but not least de 

Hamamelisfeesten of festival WinterWarm in de Hoge Rielen, georganiseerd door de 

Warande, meepikken. 

 

Net als de voorbije twee jaar wil de provincie Antwerpen haar inwoners oproepen om gezellig 

buiten te komen. In 2017 - 2018 bundelt Gezellig buiten 15 activiteiten binnen de 

provinciegrenzen en dat van 11 november 2017 tot en met 28 februari 2018.  

 

Provinciale groen- en recreatiedomeinen blinken uit in sfeer 

 
Zeven van de 15 activiteiten van Gezellig buiten vinden plaats in een Provinciaal groen- of 

recreatiedomein. Ook al associeer je het Zilvermeer en De Schorre misschien eerder met zwemmen of 
waterfietsen, ook in de winter is er heel wat te beleven. In het Vrijbroekpark kan je op 18 en 25 november 

sterren kijken in het gezelschap van de medewerkers van Urania. Op vrijdag 15 december kan je 

tijdens de Vurige Winteravond de lichtjes en kaarsjes in het Vrijbroekpark volgen tot aan het 

kampvuur met vurig cabaret, hapjes, drank en vuuracts.  

 

Het Rivierenhof stelt haar onbekende kant open tijdens een Sfeerwandeling op 25 november 2017 en 

kasteelbezoeken op 21 januari 2018. Watervogels observeren samen met de domeinwachters kan op 

zondag 17 december 2017. In De Schorre geniet je op 8 en 9 december van Putteke Winter en 

Wintersfeer op het Zilvermeer vindt plaats op 15 december.  

http://www.gezelligbuiten.be/
http://www.gezelligbuiten.be/


 
Wintersfeer op het Zilvermeer - Copyright: provincie Antwerpen  

Arboretum Kalmthout in wintertooi 

 

Het Arboretum Kalmthout bijt de spits van Gezellig buiten af met een zaklampwandeling op 11 

november én sluit de wintercampagne van de provincie Antwerpen ook af met de 

Hamamelisfeesten die lopen tot en met 28 februari 2018. De winterperiode is voor Arboretum 

Kalmthout sowieso een bijzondere tijd. Wanneer de meeste andere tuinen nog in winterslaap 

zijn, leeft de arboretumtuin helemaal op met de winterbloeiers. De toverhazelaars ofte 

Hamamelis bloeien ongeacht koude of sneeuw met gele, oranje en rode bloemen op hun kale 

takken en verspreiden een krachtig maar heerlijk zoet parfum doorheen de hele tuin. De 

verzameling toverhazelaars is de grootste in heel Europa. Volg een wandelroute langs alle 

winterbloeiers in de arboretumtuin.  

 

Chatten met de Tripfixer op www.gezelligbuiten.be  

 

De grappige virtuele chatvriend die de provincie in juli 2017 lanceerde, fikst ook deze herfst en 

winter tripjes op maat van bezoekers. De chatvriend die nu gehuld is in winteroutfit vraagt je 

wanneer je weg wil, waar en met wie. Met die info duikt hij in het winteraanbod en diept de 

ideale activiteiten op. Naast de activiteiten van Gezellig buiten stelt de Tripfixer ook andere 

activiteiten uit de databank van Uit in Vlaanderen voor. Praten met de Tripfixer kan via 

Facebook Messenger: www.facebook.com/Tripfixer of www.gezelligbuiten.be.  

 

Kom Gezellig Buiten bundelt winterse activiteiten vol vuur en licht in de provincie Antwerpen. Provinciale domeinen en locaties 

dompelen zich onder in een gezellige, feeërieke sfeer. Kom Gezellig buiten in het Vrijbroekpark, De Schorre, de Hoge Rielen 

(georganiseerd door de Warande), het Suske en Wiske – Kindermuseum, het Rivierenhof, het Zilvermeer, Arboretum Kalmthout, De 

Lilse Bergen en Keiheuvel. Ook tijdens de wintermaanden is het warm en vurig in de provincie Antwerpen. Koud weer, heerlijk warme 

sfeer! www.gezelligbuiten.be  

http://www.gezelligbuiten.be/
http://www.facebook.com/Tripfixer
http://www.gezelligbuiten.be/
http://www.gezelligbuiten.be/


 
 

PRAKTISCHE INFO KOM GEZELLIG BUITEN 

Wanneer: 

van zaterdag 11 november 2017 – woensdag 28 februari 2017 

 

Waar:  

www.gezelligbuiten.be/programma 

 

Meer info: 

www.gezelligbuiten.be 

PERSINFO & INTERVIEWS 

Dienst: 
Valerie Druart, consulent pers provincie Antwerpen 
T 03 240 66 96, M 0491 56 27 30 

E valerie.druart@provincieantwerpen.be  
 

Digitaal beeldmateriaal: 

Beeldmateriaal in hoge resolutie downloaden via ftp.provincieantwerpen.be/GezelligBuiten   

gebruikersnaam= pers, paswoord= pers 

Tip: Open de ftp-server in Windows Verkenner. 
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