
 
 
 

 
 

 

Evenementenkalender 
Provincie Antwerpen 

 

Kom deze herfst en winter gezellig buiten 

#gezelligbuiten  
Tot 28 februari 2019 

 

Het weer mag dan misschien onvoorspelbaar zijn, de gezelligheid is dat niet. Als de dagen 

korten, gaan we met z’n allen op zoek naar de warme wintersfeer. De provincie Antwerpen 

zorgt ervoor dat je die sfeer ook vindt. Op www.gezelligbuiten.be kan je grasduinen tussen 

activiteiten die zowel winters als vurig zijn. Eind oktober beet het Rivierenhof de spits af met 

De Grote Schijn. Het eerstvolgende event vind je op 1 december in Provinciaal Groendomein 

Hertberg. Je kan ook winters picknicken in de arboretumtuin, op winterse ontdekking in 

Kamp C, avondlijke sfeerwandelingen maken in De Schorre, het Zilvermeer en het 

Vrijbroekpark, zwammen over paddenstoelen in het Prinsenpark en de Averegten of de 

decembertuin van het Arboretum ontdekken. 

november 

Herfstroute in het Arboretum 
Tot 30 november – Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
 

De arboretumtuin is deze tijd van het jaar volop in herfsttooi. Een prachtige locatie om 

blaadjes te rapen en je eigen herbarium te maken! De herfstroute leidt je langs 37 plekken 

waar bijzondere bomen in herfstkleur staan. Je krijgt tips hoe je de blaadjes kunt drogen en 

bewaren. Laat je creativiteit de vrije loop en maak er iets moois mee. Deze activiteit is 

inbegrepen in je toegangsticket. Op vertoon van je perskaart mag je als journalist gratis 

binnen. www.arboretumkalmthout.be 

 
Perscontact: Bram Rammeloo, directeur-conservator Arboretum Kalmthout, T 03 666 67 41,  
M 0498 16 47 04, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be  

december 

Brandmerkwandeling in Hertberg 
Zaterdag 1 december,  14 > 16 uur – Provinciaal Groendomein Hertberg, Diestsebaan 28, Herselt 
 

Wendy Stroobant schrijft historische verhalen voor jongeren vanaf 12 jaar. Ze noemt 

zichzelf een dagdroomster. Al haar verhalen sprokkelde ze in de wereld achter de wolken. 

Mee wandelen en luisteren is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Plaats van afspraak: 

aan het ontvangstplein tegenover Mie Maan in Herselt. www.provincieantwerpen.be > 

Hertberg 
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Perscontact: Nancy Wouters, communicatieverantwoordelijke Provinciale Groendomeinen Kempen, T 
014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Winterpicknick in Arboretum 
zaterdag 1 december, 10 > 17 uur – Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
 

Deze winter serveert de Piknikfabrik in Arboretum Kalmthout een winterpicknick. De 

Gloriëtte, het witte tuinpaviljoen, vormt de uitvalsbasis voor deze gezellige buitenpicknick. 

Het prieel is voor deze gelegenheid een sprookjesachtige winterhut met schapenvelletjes en 

houten krukjes. Rond het middaguur staat je picknick klaar: dampende stoofpotjes, soep, 

quiches en zoetigheden, aangevuld met warme en koude dranken. Je kunt je pakket 

vervolledigen met extra’s zoals glühwein en warme chocolademelk. Kinderen krijgen een 

aangepast menu. De toegang tot Decembertuin en de Hamamelisfeesten zijn inbegrepen in 

de prijs. Op zondagen brandt de vuurschaal en zijn er gratis wandelingen met gids.  

www.arboretumkalmthout.be  

 
Perscontact: Bram Rammeloo, directeur-conservator Arboretum Kalmthout, T 03 666 67 41,  
M 0498 16 47 04, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 

Decembertuin in Arboretum Kalmthout 
zaterdag 1 december > zondag 23 december,  9 > 17 uur – Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, 
Kalmthout 
 

Op een wandeling door de decembertuin krijgen de wintergroene bomen en struiken alle 

aandacht en komen de vormen van takken en bomen mooi tevoorschijn. In het lage licht 

hebben zaden en droge stengels een prachtig silhouet, de eerste winterbloeiers verspreiden 

een heerlijk parfum. Geniet van een gezellige winterwandeling, in de tuin of langs het 

tuinpad. Drink warme chocolademelk in de cafetaria. Op zondag kun je om 14 uur 

aansluiten voor een wandeling met gids, afspraak bij de vuurschaal. Prijs: inbegrepen in het 

toegangsticket tot Arboretum Kalmthout. Jaarkaarthouders en kinderen tot 12 jaar mogen 

gratis binnen. Inschrijven is niet nodig. Op vertoon van je perskaart mag je als journalist 

gratis binnen. www.arboretumkalmthout.be  

 
Perscontact: Bram Rammeloo, directeur-conservator Arboretum Kalmthout, T 03 666 67 41,  
M 0498 16 47 04, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 

Winterse ontdekking in Kamp C  
Vrijdag 7 december, 18 > 21 uur – Centrum voor duurzaamheid en innovatie Kamp C, Britselaan 

20, Westerlo 
 

Ontdek Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en wonen, tijdens een 

winterse rondleiding op het domein. Verwacht je onder meer aan een toelichting van 

circulair bouwen en een voorstelling van de lopende projecten. Nadien kan je je verwarmen 

aan de winterbar met een lekker drankje en hapje. Kinderen leven zich uit met 

krijttekeningen en kunnen zich laten grimeren. www.kampc.be  

 
Perscontact: Diana Grasso, communicatieverantwoordelijke Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen 

Kamp C, T 014 27 96 65, E diana.grasso@kampc.be 

Putteke Winter in De Schorre - Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 
Vrijdag 7 december en zaterdag 8 december, 18 > 23 uur  
 

Tijdens Putteke Winter is Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in een mysterieuze 

wintersfeer gehuld. Verlichte paadjes leiden je langs prachtige natuurplekjes, wonderlijke 
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verhalen, uitdagende figuren en wervelende vuurshows. Op meerdere plekken kun je 

gezellig opwarmen met een lekkere glühwein, chocolademelk of jenever en genieten van 

betoverende livemuziek. De gezellige winterwandeling brengt je langs de prachtig verlichte 

brug van Arne Quinze, de deltaweide en in het sprookjesachtige natuurgedeelte. Kijk zeker 

eens omhoog naar de mooie sterrenhemel! Op zaterdag 8 december arriveert de Gezellig 

Buiten vintage oldtimer caravan speciaal voor Putteke Winter in De Schorre. Bezoek de pop-

up buitenliving waar je gezellig iets kan eten of drinken en maak daarna een fotootje in de 

photobooth. Pers krijgt een gratis ticket voor Putteke Winter in De Schorre en meer info via 

perscontact Kathleen Vandendriessche. www.puttekewinter.be – www.deschorre.be  

 
Perscontact: Kathleen Vandendriessche, communicatieverantwoordelijke Provinciaal Recreatiedomein 
De Schorre, T 03 880 76 32, E kathleen.vandendriessche@deschorre.be 

In de diepste donkere dagen - Vrieselhof 
zaterdag 8 december, 16 > 18 uur – Provinciaal Groendomein Vrieselhof, Schildesteenweg 95, 
Ranst 

 

Kom gezellig buiten en geniet in het Vrieselhof van een sfeervolle winterwandeling. Tijdens 

dit stemmig avontuur deel je in de geheimen van oude gebruiken en rituelen rond de 

aankomende zonnewende. Deze gezinsvriendelijke activiteit is gratis en geschikt voor 

deelnemers vanaf 6 jaar. www.provincieantwerpen.be > Vrieselhof 

 
Perscontact: Anouche De Keyzer, communicatieverantwoordelijke Provinciale Groendomeinen Regio 
Antwerpen, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be 

Brandmerkwandeling in De Averegten  
zaterdag 8 december, 14 > 16 uur – Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-

op-den-Berg 
 

Schrijfster Wendy Stroobant neemt ons mee naar een mystieke, mysterieuze en 

fantasierijke wereld in de schemerige Averegten. We maken een wandeling van ongeveer 3 

kilometer en stoppen tussendoor voor vertellingen. Wendy Stroobant schrijft historische 

verhalen voor jongeren vanaf 12 jaar. Ze noemt zichzelf een dagdroomster. Al haar 

verhalen vond ze in de wereld achter de wolken. Voor Wendy haar gedachten op papier 

zette, speelden de verhalen al een film in haar hoofd. De wandeling is gratis. Inschrijven is 

nodig. www.provincieantwerpen.be > De Averegten 

 
Perscontact: Nancy Wouters, communicatieverantwoordelijke Provinciale Groendomeinen Kempen,  
T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Dieren in de winter - Rivierenhof 
zondag 9 december, 14 > 16 uur – Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Kasteel Rivierenhof, 
Parkweg, Deurne 

 

De winter is voor vele dieren een lastige tijd. Ga mee op zoek naar dierensporen in het bos 

en ontdek hoe zoogdieren zoals de eekhoorn, de egel en de vleermuis de winter doorkomen 

in het Rivierenhof. Tijdens deze natuurwandeling observeer je ook hoe het de vogels 

vergaat die achterbleven op de vijver. Als afsluiter is er een lekkere, warme drank. Deze 

activiteit is gratis, online reserveren kan vanaf 19 november 2018. Heb je tickets geboekt, 

maar kan je niet aanwezig zijn op de activiteit? Annuleer dan je tickets. Zo zien andere 

geïnteresseerden dat er opnieuw plaatsen vrij zijn! www.provincieantwerpen.be > 

Rivierenhof  

 
Perscontact: Anouche De Keyzer, communicatieverantwoordelijke Provinciale Groendomeinen Regio 
Antwerpen, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be 
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Vurige Winteravond in het Mechelse Vrijbroekpark 
14 december, 19 > 23 uur – Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 
Mechelen 
 

In de donkere wintermaand december maken we het een avond heel gezellig met sfeervolle 

lichtjes en vuuracts in het Vrijbroekpark. Je start de wandeling aan het bezoekerscentrum 

tussen 19 uur en 20.30 uur en je volgt, al wandelend op eigen tempo, de kaarsen doorheen 

het donkere park. Net voor de vrieskou je tenen te pakken heeft, kom je aan op de open 

plek, waar je je kunt verwarmen aan kampvuur, passioneel en vurig cabaret en hapjes en 

drank. Parkeren kan die avond niet in het park. Wij raden aan om zo veel mogelijk met het 

openbaar vervoer, te voet of met de fiets te komen. Kom je toch met de auto, dan maak je 

gebruik van de extra parkings van Procter & Gamble en Kellogg’s. Wie hier parkeert, komt 

het snelst binnen via de ingang Hombeeksesteenweg of Potaardestraat. Beide ingangen 

sluiten aan op de wandelroute. De Gezellig Buiten vintage oldtimer caravan uit 1963 toert 

door de provincie en houdt halt op 7 Gezellig Buiten locaties. Ook tijdens de Vurige 

Winteravond in het Vrijbroekpark kan je gaan zitten in een pop-upliving waar je gezellig iets 

kan eten of drinken. Je avond stijlvol vereeuwigen kan in de photobooth. 

www.provincieantwerpen.be > Vrijbroekpark 

 
Perscontact: Barbara Pardon, communicatieverantwoordelijke Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, 
T 015 45 13 92, M 0487 53 35 68, E barbara.pardon@provincieantwerpen.be 

Wintersfeer op het Zilvermeer 
14 december, start wandeling: 18 > 21 uur – Einde: 23 uur – Provinciaal Recreatiedomein 
Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 
 

Zin in een winterwandeling waar je helemaal warm van wordt? Het Zilvermeer wordt op 

vrijdag 14 december in een mysterieuze wintersfeer gehuld. De winterwandeling leidt je 

langs de mooiste plekjes van het Zilvermeer. Het domein wordt sfeervol verlicht met 

lampen, kaarsen, klank- en lichtspelen. Laat je verrassen door mysterieuze figuren, 

wervelende vuurshows, betoverende livemuziek en nog veel meer. Warm gezellig op met 

een lekkere glühwein, warme chocolademelk of een jenever. Tickets kosten 4 euro. 

Kinderen jonger dan 6 jaar mogen gratis binnen. Op donderdag 15 november start de online 

ticketverkoop via www.zilvermeer.be. Kleed je warm aan en kom met stevige stappers naar 

het Zilvermeer. De wandeling is ook geschikt voor rolstoelgebruikers via een aangepaste 

route. De Gezellig Buiten vintage oldtimer caravan uit 1963 komt ook naar Wintersfeer op 

het Zilvermeer. Bezoek de gezellige pop-up buitenliving en de photobooth. Na aanmelding 

bij perscontact Nena Agyei of Dorien Hofkens mogen journalisten gratis naar Wintersfeer op 

het Zilvermeer. 

 
Perscontacten: Nena Agyei, communicatieconsulente Zilvermeer, T 014 82 95 13,  
M 0496 18 05 47, E nena.agyei@zilvermeer.be  en Dorien Hofkens, communicatieconsulente 
Zilvermeer, T 014 82 95 14, M 0493 83 99 21, E dorien.hofkens@zilvermeer.be 

Winterwandeling – Hoge Mouw 
16 december, 14 > 16 uur – Provinciaal Groendomein Hoge Mouw, Lichtaartsebaan 45, Kasterlee 
 

We doorkruisen de heuvels van de Hoge Mouw en ontdekken samen met de boswachter wat 

er tijdens een winterse wandeling in ons vizier komt. De boswachter stemt zijn verhaal af op 

gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar. Deze activiteit is gratis, inschrijven is wel noodzakelijk.  

www.provincieantwerpen.be > Hoge Mouw 

 
Perscontact: Nancy Wouters, communicatieverantwoordelijke Provinciale Groendomeinen Kempen, T 

014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

januari 
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Gezwam over paddenstoelen in Prinsenpark 

Zaterdag 26 januari, 14 > 16 uur – Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 
 

De domeinwachter neemt je mee op tocht door het Prinsenpark en vertelt over de mystieke 

levenswijze van paddenstoelen. Deze informatieve wandeling focust op oude gebruiken en 

rituelen. Interessant voor natuurliefhebbers vanaf 8 jaar. Deelname is gratis, op voorhand 

inschrijven via E prinsenpark@provincieantwerpen.be is nodig. www.provincieantwerpen.be 

> Prinsenpark 

 
Perscontact: Nancy Wouters, communicatieverantwoordelijke Provinciale Groendomeinen Kempen, T 
014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Hamamelisfeesten in Arboretum Kalmthout 
maandag 7 januari > donderdag 28 februari 2018, 10 > 17 uur – Arboretum Kalmthout, Heuvel 
8, Kalmthout 
 

De winterperiode is voor Arboretum Kalmthout een bijzondere tijd. Wanneer de meeste 

andere tuinen nog in winterslaap zijn, leeft de arboretumtuin helemaal op met de 

winterbloeiers. De toverhazelaars, Hamamelis is hun wetenschappelijke naam, zijn 

betoverend. Ze bloeien ongeacht koude of sneeuw met gele, oranje en rode bloemen op de 

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

De verzameling toverhazelaars is de grootste in heel Europa en bevat enkele van de oudste 

en grootste gekende exemplaren. Doorheen de arboretumtuin is een wandelroute 

uitgestippeld die je langs alle winterbloeiers leidt. Op zondag 10 februari staat de Gezellig 

Buitenliving en photobooth in Arboretum Kalmthout. Prijs: maandag t/m zaterdag € 7, 

zondag & sneeuwklokjesweekend € 8,5. Jaarkaarthouders, RHS leden en kinderen -12 jaar 

gratis. Tijdens de Hamamelisfeesten zijn er elke zondag ieder uur tussen 11 en 16 uur 

wandelingen met gids. De wandelingen duren ongeveer één uur en brengen je langs de 

toverhazelaars en de andere winterbloeiende planten. Om 14 uur is er een Franstalige 

rondleiding.  Reserveren is niet nodig. Op vertoon van je perskaart mag je als journalist 

gratis binnen. De Hamamelisfeesten starten op maandag 7 januari en niet op zaterdag 12 

januari zoals eerder gecommuniceerd werd. www.arboretumkalmthout.be  

 
Perscontact: Bram Rammeloo, directeur-conservator Arboretum Kalmthout, T 03 666 67 41,  
M 0498 16 47 04, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 

Winter proeft 
zaterdag 27 januari > zondag 3 februari, lunch 10.30 uur en diner 17.30 uur – Arboretum 

Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
 

Winter proeft garandeert je een zinnenprikkelende ervaring in de prachtige winterse setting 

van Arboretum Kalmthout. In deze tijd van het jaar tonen de toverhazelaars hun frêle 

bloempjes op kale takken en verspreiden ze hun krachtig, maar zoet parfum. Je schuift aan 

tafel in het pop-up klasserestaurant van Lode Arnouts. Hij serveert een seizoensmenu 

(lunch of diner) in een oogstrelende presentatie. Voor groepen van 10 tot 30 personen. Op 

zondag 27 januari staat de Gezellig Buiten photobooth in Arboretum Kalmthout. De Gezellig 

Buiten vintage oldtimer caravan uit 1963 maakt zijn ronde door de provincie en houdt halt 

op 7 Gezellig Buiten locaties. Winter proeft is daar één van. Ga zitten in een pop-up 

buitenliving waar je gezellig iets kan eten of drinken. Maak daarna een fotootje in de 

photobooth. www.arboretumkalmthout.be.  

 
Perscontact: Bram Rammeloo, directeur-conservator Arboretum Kalmthout, T 03 666 67 41,  
M 0498 16 47 04, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 

februari 
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Poëzie in het Bos – De Averegten 
Zondag 3 februari, 13 > 15 uur – Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-
den-Berg 
 

In de schitterende winterzon ontmoeten de woorden het bos. Laat de poëzie en het bos je 

betoveren op deze gezellige activiteit. Gratis deelname, inschrijven vanaf woensdag 19 

december 2018 en voor woensdag 30 januari 2019 via E averegten@provincieantwerpen.be.  

www.provincieantwerpen.be > Averegten 

 
Perscontact: Nancy Wouters, communicatieverantwoordelijke Provinciale Groendomeinen Kempen, T 

014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Gezwam over paddenstoelen in De Averegten 
Zondag 10 februari, 14 > 16 uur – Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-
op-den-Berg 
 

De domeinwachter neemt je mee op tocht door het Prinsenpark en vertelt over de mystieke 

levenswijze van paddenstoelen. Deze informatieve wandeling focust op oude gebruiken en 

rituelen. Interessant voor natuurliefhebbers vanaf 8 jaar. Deelname is gratis, op voorhand 

inschrijven via E averegten@provincieantwerpen.be is nodig. 

www.provincieantwerpen.be > Averegten 

 
Perscontact: Nancy Wouters, communicatieverantwoordelijke Provinciale Groendomeinen Kempen, T 
014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Curieuzeneuzel je mee? Kinderworkshop in Arboretum Kalmthout 
woensdag 13 februari, 14 > 16.30 uur – Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
 

Curieuze neuzel je mee? Wanneer de fee met haar toverstok tikt en magische woorden 

uitspreekt, verandert de arboretumtuin in een toverbos. De bloemetjes van de toverhazelaar 

lijken wel fonkelende lichtjes. Ook de kinderen kunnen in haar aanwezigheid veel beter 

ruiken, kijken en proeven. Na de wandeling keren we terug met een kar vol natuursprokkels 

en genieten van een warm drankje. We gaan aan de slag met verf, klei en papier om een 

echt toverbos te maken. www.arboretumkalmthout.be  

 
Perscontact: Bram Rammeloo, directeur-conservator Arboretum Kalmthout, T 03 666 67 41,  
M 0498 16 47 04, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 

ALGEMENE PRAKTISCHE INFO 

Waar:  

verschillende locaties verspreid over de provincie Antwerpen: 

www.gezelligbuiten.be/programma/  

 

Website: 

www.gezelligbuiten.be  

 
Sociale media: 

#gezelligbuiten 

ALGEMENE PERSINFO EVENEMENTEN 

Voor meer informatie over deze evenementen, kan je steeds terecht bij: 

 

Overkoepelend perscontact Gezellig Buiten: 
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https://twitter.com/search?q=%23gezelligbuiten&src=typd


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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