
 
Activiteitenkalender 

MEI 
Provincie Antwerpen 

 

Maar liefst 62 activiteiten verspreid in alle hoeken van de provincie Antwerpen, dat ontdek 

je in deze splinternieuwe activiteitenkalender. In dit maandelijks overzicht bieden we jou als 

journalist een handige kalender aan van alle provinciale activiteiten, met naast korte info 

meteen de juiste contactgegevens. 

 

In de maand mei staat Europa centraal in Malle en Mechelen. Iedereen kan er nog even z’n 

licht gaan opsteken alvorens naar het stemhokje te trekken. Tijdens de week van de Korte 

Keten proef je om de hoek van plaatselijke landbouwbedrijven en producten. Nieuws melden 

we ook vanuit de Vrijbroekse Wilgernis en over de Lego Haven studio in het Havencentrum 

in Lillo. Lees er alles over in deze activiteitenkalender. 

Week 18 van 1 tot 5 mei 

Pop up Europa strijkt neer in Mechelen #PopUpEuropa 

24 april > 9 mei #Mechelen 
 

Pop up Europa reist rond in de provincie Antwerpen en brengt Europa dichtbij in iedere 

gemeente. Van 24 april tot en met 9 mei staat Mechelen in het teken van Europa. Met 

lezingen, rondleidingen, wedstrijden en activiteiten voor scholen is er altijd wel iets leuks te 

beleven. In het kader van de Europese verkiezingen vindt er op 2 mei ook een 

lijsttrekkersdebat plaats. En op de dag van Europa, op 9 mei is er een onthulling van een 

reuze-vlag. www.popupeuropa.be 
 
Perscontact: Jeannette Zuidema, M 0488 83 47 26, E jeannette.zuidema@provincieantwerpen.be 

Pop up Europa strijkt neer in Malle #PopUpEuropa 

1 mei > 19 mei #Malle 
 

Pop up Europa reist rond in de provincie Antwerpen en brengt Europa dichtbij in iedere 

gemeente. Van 1 mei tot 19 mei staat Malle in het teken van Europa. Met een 

tentoonstelling, muziek, dans, Europese lekkernijen, wedstrijden en activiteiten voor 

scholen is er altijd wel iets leuks te beleven. In het kader van de Europese verkiezingen 

vindt er op 2 mei een vraaggesprek plaats in de bib met VRT-journalist Rob Heirbaut. 
www.popupeuropa.be  
 

Perscontact: Jeannette Zuidema, M 0488 83 47 26, E jeannette.zuidema@provincieantwerpen.be 

Ontdek de vernieuwde Smokkelaarsroute met de fiets 

>3 mei #Baarle #Ravels 
 

De Smokkelaarsroute is een unieke fietstocht die je meeneemt langs het rijke 

smokkelverleden van de Kempense grensstreek nabij Poppel, Ravels en Baarle. Onderweg 
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ontdek je deze prachtige groene streek én 11 grote smokkelklompen. Bij elke klomp krijg je 

een boeiend stukje geschiedenis of een spannend smokkelverhaal. De vernieuwde fietslus 

van 45 km of 33 km kan je vanaf 3 mei downloaden. 

https://www.kempen.be/route/smokkelaarsroute 
 

Perscontact: Mariel Rosier, M 0474 48 30 75, E mariel.rosier@provincieantwerpen.be 

Groot verkiezingsdebat #PopUpEuropa 

2 mei, 20 > 21.30 uur #Mechelen 
 

Op zondag 26 mei stemmen we wie ons gaat vertegenwoordigen in het Europees Parlement. 

De belangrijkste spelers van de Vlaamse partijen schuiven aan voor een groot 

verkiezingsdebat. De thema’s van het debat bepaal jij! Uit de inzendingen selecteren we 

twee thema’s die we de politici voorleggen. Wat zijn hun plannen als ze verkozen zijn? Wat 

willen zij veranderen in de komende jaren? Hun antwoorden kunnen je helpen om goed 

voorbereid het stemhokje in te stappen. Inschrijven via www.popupeuropa.be  
 
Adres: Moonbeat, Oude Brusselsestraat 10, Mechelen 
Perscontact: Jeannette Zuidema, M 0488 83 47 26, E jeannette.zuidema@provincieantwerpen.be 

EU-verkiezingen…waar gaat het eigenlijk over? #PopUpEuropa 

2 mei, 20 > 21.30 uur #Malle 
 

Op 26 mei zijn het Europese verkiezingen…maar waar gaat het eigenlijk over? VRT-

journalist en Europa-expert Rob Heirbaut komt de hete EU-hangijzers te bespreken met 

Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere en het publiek. Wat zijn de belangrijkste 

thema’s voor de Europese verkiezingen? BREXIT? Migratie? Klimaat? Wat staat er op het 

spel voor Europa en België? Je komt het allemaal te weten op 2 mei. Schrijf je snel in via 

www.popupeuropa.be  
 
Adres: Bibliotheek Malle, Lierselei 19, Malle 
Perscontact: Jeannette Zuidema, M 0488 83 47 26, E jeannette.zuidema@provincieantwerpen.be 

Zeg ‘nee tegen nonsens’ in de bib van Mechelen #PopUpEuropa 

3 mei, 13 > 16 uur #Mechelen 
 

Fake news en technieken om de publieke opinie te beïnvloeden, het wordt steeds meer een 

bekommernis, vooral in verkiezingstijden. Denk maar aan de campagne rond de Brexit of de 

aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Wil je testen hoe goed jij opgewassen 

bent tegen fake news? Kom op 3 mei naar de bibliotheek van Mechelen en ontdek hoe je 

nepnieuws kunt herkennen. In samenwerking met Europahuis Ryckevelde. 

www.popupeuropa.be  
 
Adres: Bibliotheek Mechelen, Moensstraat 19, Mechelen 
Perscontact: Jeannette Zuidema, M 0488 83 47 26, E jeannette.zuidema@provincieantwerpen.be 

Bekendmaking van de “Korte Keten Kop” #WeekvandeKorteKeten  
3 mei, 12 > 13 uur #Lier 
 

Van 4 tot 12 mei loopt de Week van de Korte Keten die je laat kennismaken met de lokale 

producenten uit jezijn buurt. Tijdens een live uitzending van Radio 2 in de aanloop naar de 

Week van de Korte Keten wordt de “Korte Keten Kop” bekendgemaakt. Iedereen kan een 

kijkje komen nemen in de hoevewinkel Vercammen in Koningshooikt. Info: 

www.provincieantwerpen.be >week-van-de-korte-keten 
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Adres: Hoevewinkel Vercammen, Tallaart 78, Koningshooikt 
Perscontact: Evelien Aerts, M 0472 68 93 42, E evelien.aerts@provincieantwerpen.be 

Opendeurdag van de Europese Unie in Brussel #PopUpEuropa 

4 mei, 8.30 > 17.45 uur #Malle   
 

Elk jaar openen de Europese instellingen hun deuren voor het grote publiek. Voor de 

inwoners van de gemeente Malle organiseert Pop-up Europa op zaterdag 4 mei een speciaal 

bezoek aan het hart van de EU. Je krijgt een unieke kijk achter de schermen bij de Europese 

instellingen. Daarnaast zijn er tal van optredens en kun je proeven van Europees onderzoek 

én uiteraard Europese lekkernijen. Inschrijven via www.popupeuropa.be. 
 
Perscontact: Jeannette Zuidema, M 0488 83 47 26, E jeannette.zuidema@provincieantwerpen.be 

Begeleide wandeling: Ontdek Europa in Mechelen #PopUpEuropa 

4 mei, 14 > 16 uur #Mechelen 
 

Europa is dichterbij dan je denkt. Ook in Mechelen valt Europa te ontdekken. Ga mee op 

wandeling en ontdek op twee uur tijd wat Europa voor Mechelaars betekent. De wandeling 

loopt via de Hanswijkstraat, het Dijlepad, de Sint-Romboutskathedraal, G. De 

Stassaertstraat en de Caputsteenstraat. De totale lengte is ongeveer 4 kilometer. 

Inschrijven via www.popupeuropa.be  
 
Perscontact: Jeannette Zuidema, M 0488 83 47 26, E jeannette.zuidema@provincieantwerpen.be 

Tuinkriebels Vrieselhof 
4 en 5 mei, 10 > 18 uur #Ranst  

 

Tuinkriebels staat voor planten, proeven en pure passie. Op deze plantenbeurs voor en door 

de ware tuinliefhebber vind je heel wat inspiratie. Vraag raad aan kenners, proef 

tuinoogsten en ambachtelijke brouwsels in het betoverend kader van provinciaal 

kasteeldomein Vrieselhof. Het aanbod varieert van ergonomisch tuingereedschap, tot 

saffraan van eigen bodem en bij-vriendelijke bloemen en planten. www.provincieantwerpen.be 
> Vrieselhof 
 
Adres: Provinciaal groendomein Vrieselhof, Schildesteenweg 95, Ranst 

Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be 

Ontdek lokale hoeve en- streekproducten tijdens #WeekvandeKorteKeten 

4 > 12 mei  
 

Rechtstreeks bij de producent koop je verse en kwaliteitsvolle producten met een verhaal, 

én je bespaart op voedselkilometers en verpakkingsmateriaal. Tijdens de Week van de Korte 

Keten kan iedereen kennismaken met de lokale producenten uit zijn buurt. Op meer dan 90 

plaatsen in de provincie Antwerpen zetten bedrijven hun deuren open en organiseren steden 

en verenigingen verrassende kookworkshops, proefavonden, boerenmarkten, 

hoevepicknicks,…. Vind een activiteit in jouw buurt op: www.weekvandekorteketen.be    
 
Perscontact: Evelien Aerts, M 0472 68 93 42, E evelien.aerts@provincieantwerpen.be 

Wandelen langs het nieuwe overstromingsgebied Molderbroek 

5 mei, 6 >18 uur #Mol #Balen 
 

Molderbroek is een drassig en bosrijk gebied tussen de Molse en Oude Nete. Het is ingericht 

als een overstromingsgebied om Mol en Balen tegen wateroverlast te beschermen. En nu 
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kan je kan er ook wandelen langs verhoogde wandeldijken en vlonderpaden. Gegarandeerd 

genieten van de rust en ontluikende natuur! Op 5 mei is iedereen uitgenodigd om mee te 

wandelen, te ontbijten en te feesten in dit prachtig stukje wilde natuur. Gidsen van de 

provincie en Natuurpunt begeleiden je wandeling. www.provincieantwerpen.be 

 
Adres: Parochiecentrum Gompel, O-L-Vrouwstraat 82, Mol 
Perscontact: Bianca Veraart, T 0473 75 03 46, bianca.veraart@provincieantwerpen.be 

Spartacus Run 

5 mei, 9.30 #Boom 
 

De Spartacus Run in Provinciaal Recreatiedomein De Schorre is met zijn 10 km lang 

parcours de grootste obstakelrun van België. Deelnemers overwinnen er minstens 25 

hindernissen. Zij die iets extra willen, kunnen kiezen voor de Spartacus Lounge. Ook voor 

supporters is de Spartacus Run één van de leukste obstakelruns. Je kan de deelnemers 

goed volgen en op bijna alle hindernissen in actie zien. Dit evenement wordt georganiseerd 

door Golazo. http://www.sport.be/spartacusrun/nl/ 

 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 
Perscontact: Kathleen Vandendriessche, M 0478 74 21 81,E kathleen.vandendriessche@deschorre.be 

Extern Perscontact: Greg Broekmans, M 0475 36 93 28, E Greg.broekmans@golazo.com 

Vogelwandeling in het Prinsenpark 

5 mei , 9.30 > 11.30 uur #Retie 
 

In mei legt elke vogel een ei… dus gaan alle vogels in het voorjaar op zoek naar hét juiste 

plekje. In Provinciaal Groendomein Prinsenpark vind je heel wat nestkastjes en dat weten 

vooral koolmezen, pimpelmezen en bonte vliegenvangers te appreciëren. Samen met de 

domeinwachter ga je op zoek naar vogels die druk in de weer zijn voor hun kroost. En met 

wat geluk zie je een erkende vogelringer aan het werk. Inschrijven tot 30 april. 

www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Dronedemonstratie tijdens opendeurdag PTS campus Boom 

5 mei, 10 > 17 uur #Boom 
 

Op zondag 5 mei vanaf 10 uur verwelkomt PTS campus Boom ouders en geïnteresseerde 

leerlingen in haar wereld van STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics). Je 

kan de leerlingen aan het werk zien en ontdekt er de hoogtechnologische investeringen van 

PTS. Maak een praatje met de leerlingen en leerkrachten en verbaas je over de realisaties 

van de eerste tot en met de derde graad. Om 11 en 15 uur staan er een 

powertoolrace  en een dronedemonstratie op het programma. www.pts-boom-mechelen.be 

 
Adres: PTS campus Boom, Beukenlaan 44, Boom 

Perscontact: Arnold Callay, M 0476 76 21 27, E arnold.callay@provincieantwerpen.be 

Lentewandeling met workshop zaadbommen maken in Hertberg 

5 mei , 14 > 16 uur #Herselt 
 

Zijn alle kriebelbeestjes insecten? Waar moet je ze zoeken? Hoe kan je ze bekijken zonder 

ze te kwetsen? Kom het ontdekken met de boswachter op 5 mei in het Provinciaal 

Groendomein Hertberg. Na de wandeling kunnen de kinderen deelnemen aan een workshop 

zaadbommen maken. Schrijf je in ten laatste dinsdag 30 april! www.provincieantwerpen.be > 
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Hertberg  
 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, Diestsebaan 28, Herselt 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Bezoek het kasteel Zellaer in Bonheiden 
elke eerste zondag van de maand, 14 > 16 uur #Bonheiden 
 

Ontdek de negentiende-eeuwse waterburcht Kasteel Zellaer in Bonheiden! Elke eerste 

zondag van de maand laat een gids je de mooiste vertrekken en plekjes van het domein 

zien. Sluit aan bij een rondleiding die start om 14 uur en ongeveer 2 uur duurt. Kempens 

Landschap heeft kasteeldomein Zellaer in beheer. Meer info en reservatie: 
www.kempenslandschap.be >kasteel-zellaer 
 
Adres: Kasteel Zellaer, Oude Baan 100, Bonheiden – GPS: Vredesteinlaan, Bonheiden 
Perscontact: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, E Philippe.Debacker@kempenslandschap.be 

Week 19 van 6 tot 12 mei  

Kamp C geeft gratis bouwadvies in Brasschaat  
6 mei, 13 > 17 uur #Brasschaat  
 

Bouw of verbouwplannen? Vraag gratis en onafhankelijk advies bij jou in de buurt. Vandaag 

verwelkomt de adviseur van Kamp C jou in het gemeentehuis van Brasschaat. Heb je 

vragen over isolatie, ventilatie, verwarming of keuze van materialen? Is je woning conform 

de nieuwe wetgeving? Met het persoonlijk bouwadvies van een onafhankelijk professioneel 

adviseur geraak je op de juiste weg. Info en inschrijven: www.kampc.be >agenda  

 
Adres: Gemeentehuis Brasschaat, Verhoevenlei 11, Brasschaat 

Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, diana.grasso@kampc.be 

Kamp C geeft gratis bouwadvies in Rumst  
6 mei, 13 > 17 uur #Rumst  
 

Bouw of verbouwplannen? Vraag gratis en onafhankelijk advies bij jou in de buurt. Vandaag 

verwelkomt de adviseur van Kamp C jou in het gemeentehuis van Rumst. Heb je vragen 

over isolatie, ventilatie, verwarming of keuze van materialen? Is je woning conform de 

nieuwe wetgeving? Met het persoonlijk bouwadvies van een onafhankelijk professioneel 

adviseur geraak je op de juiste weg. Info en inschrijven: : www.kampc.be >agenda  

 
Adres: Gemeentehuis Rumst, Kon. Astridplein 12, Rumst 

Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, diana.grasso@kampc.be 

Klimaatp(a)raat: waar het nu echt om gaat #PopUpEuropa 

7 mei, 19.30 > 21 uur #Mechelen 
 

De Europese Commissie stelde nog niet zo lang geleden haar klimaatvisie voor die Europa 

tegen 2050 klimaatneutraal moet maken. Wat moet er volgens jou nu gebeuren voor het 

klimaat? Wat zijn jouw verwachtingen tegen 2050? Tijdens deze burgerdialoog mag jij onze 

panelleden het vuur aan de schenen leggen. Peter Wittoeck, Belgisch hoofdonderhandelaar 

op de VN-klimaattop, Bart Van Craeynest: hoofdeconoom bij de werkgeversorganisatie Voka 

en Serge de Gheldere: Voorzitter van vzw Klimaatzaak schuiven aan. Moderator van dienst 

is Francesca Vanthielen, tv-persoonlijkheid en geëngageerd klimaatburger. Inschrijven via 

www.popupeuropa.be 
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Adres: Thomas More Campus De Vest, Zandpoortvest 60, Mechelen 
Perscontact: Jeannette Zuidema, M 0488 83 47 26, E jeannette.zuidema@provincieantwerpen.be 

Kamp C geeft gratis bouwadvies in Retie  
8 mei, 10 > 16 uur #Retie 
 

Bouw of verbouwplannen? Vraag gratis en onafhankelijk advies bij jou in de buurt. Vandaag 

verwelkomt de adviseur van Kamp C jou in het gemeentehuis van Retie. Heb je vragen over 

isolatie, ventilatie, verwarming of keuze van materialen? Is je woning conform de nieuwe 

wetgeving? Met het persoonlijk bouwadvies van een onafhankelijk professioneel adviseur 

geraak je op de juiste weg. Info en inschrijven: : www.kampc.be >agenda  

 
Adres: Gemeentehuis Retie, Markt 1, Retie 

Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, diana.grasso@kampc.be 

Kamp C geeft gratis bouwadvies in Wommelgem  
8 mei, 13 > 17 uur #Wommelgem  
 

Bouw of verbouwplannen? Vraag gratis en onafhankelijk advies bij jou in de buurt. Vandaag 

verwelkomt de adviseur van Kamp C jou in het gemeentehuis van Wommelgem. Heb je 

vragen over isolatie, ventilatie, verwarming of keuze van materialen? Is je woning conform 

de nieuwe wetgeving? Met het persoonlijk bouwadvies van een onafhankelijk professioneel 

adviseur geraak je op de juiste weg. Info en inschrijven: www.kampc.be >agenda.  

 
Adres: Gemeentehuis Kaakstraat 2, Wommelgem 

Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, diana.grasso@kampc.be 

Dag van Europa in Mechelen #PopUpEuropa 

9 mei, 10 > 16 uur #Mechelen 
 

Tijdens de Dag van Europa is de provincie Antwerpen aanwezig op de Grote Markt van 

Mechelen om het publiek te infomeren over Europa en de Europese verkiezingen. 

De leerlingen die deelnamen aan de EU-weken in het Vrijbroekpark zullen om 12 uur een 

megavlag van de EU uitrollen terwijl de beiaard het EU volkslied speelt. 

www.popupeuropa.be  

 
Adres: Grote Markt, Mechelen  
Perscontact: Jeroen Jochems, M 0498 79 15 11, E jeroen.jochems@provincieantwerpen.be 

Geniet van een Europees-Malse maaltijd & Eurovisie-Swingpaleis #PopUpEuropa 

9 mei, 11.30 uur en 14 uur  #Malle  
 

De Dag van Europa is een prima gelegenheid om de levendige verbroedering van de 

gemeente Malle met 4 Europese gemeenten in de kijker te zetten met een speciale maaltijd. 

We starten om 11.30 met een aperitief. Inschrijven noodzakelijk via www.popupeuropa.be  

‘s Namiddags haalt Pop-up Europa ‘het Swingpaleis’ nog eens van onder het stof. Ambiance 

is verzekerd met muziek uit de rijke geschiedenis van het Eurovisiesongfestival, aangevuld 

met leuke vragen en weetjes over Europa. Kom zeker eens langs en beleef een geweldige 

dag. www.popupeuropa.be  

 
Adres: Cafetaria Lokaal Dienstencentrum De Ring, Blijkerijstraat 71, Malle 
Perscontact: Jeannette Zuidema, M 0488 83 47 26, E jeannette.zuidema@provincieantwerpen.be 

Reuze-vlag Europese Unie bedekt Mechelse Grote Markt #PopUpEuropa 

9 mei, 12 > 15.30 uur #Mechelen 
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Op de Dag van Europa, de officiële feestdag van de Europese Unie is het feest in Mechelen. 

Leerlingen uit het zesde leerjaar uit Mechelen komen om 12 uur naar de Grote Markt van 

Mechelen om een reuze-vlag van de Europese Unie te onthullen. De Mechelse beiaard speelt 

dan het Europees volkslied: Ode aan de vreugde. Daarnaast krijgen Mechelaars meer 

informatie over Europa onder het genot van een heerlijk kopje koffie. Ook kunnen ze 

meedoen aan een wedstrijd om een echte Europa-fiets te winnen. www.popupeuropa.be 

 
Adres: Grote Markt, Mechelen  

Perscontact: Jeannette Zuidema M 0488 83 47 26, E jeannette.zuidema@provincieantwerpen.be 

Lezing Herman Van Rompuy #PopUpEuropa 

9 mei, 20 > 21.30 uur #Mechelen 
 

Afsluiter van Pop up Europa Mechelen is voormalig President van de Europese Raad Herman 

Van Rompuy. Hij geeft een lezing over de toekomst van de Europese Unie. Het zijn 

spannende tijden voor de Europese Unie. De Brexit, het klimaat, de verkiezingen… het zijn 

slechts enkele thema’s van het vele Europa-nieuws. Wat wil jij graag weten over de 

toekomstplannen van de Europese Unie? Herman Van Rompuy antwoordt op de zeven 

leukste vragen. Inschrijven via www.popupeuropa.be.  
 
Adres: Schepenhuis, Vleeshouwersstraat 6, Mechelen 
Perscontact: Jeroen Jochems, M 0498 79 15 11, E jeroen.jochems@provincieantwerpen.be 

Pop up tentoonstelling 60 jaar Zilvermeer 

10 mei > 30 september #Mol 
 

Voor deze pop-up tentoonstelling vroeg en kreeg Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer de 

hulp van de vele bezoekers die de voorbije 60 jaar het park bezochten ter ontspanning, om 

te duiken, om te koersen, …. Ze bezorgden foto’s en verhalen voor deze pop-up 

tentoonstelling over 60 jaar Zilvermeer in Mol. De tentoonstelling gaat open op 10 mei en 

kan je heel de zomer bezoeken tot 30 september. Openingsuren zie www.zilvermeer.be 

 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 

Perscontact: Nena Agyei, M 0496 18 05 47, E nena.agyei@zilvermeer.be  

Pop up ijssalon tussen de koeien 

11 mei, 14 > 17 uur #Geel 

 

Met het ganse gezin smullen van een lekker hoeve-ijsje op picknickbanken tussen de koeien 

van de Hooibeekhoeve? Dat kan op 11 mei. Je kan er in de vernieuwde gebouwen meer te 

weten komen over de geschiedenis van de landbouw en de streek. Kinderen kunnen ook zelf 

aan de slag aan doe-tafels. In de stallen en op de proefvelden van de Hooibeekhoeve krijg 

je info over de inspanningen die melkveebedrijven doen voor het klimaat. 
www.provincieantwerpen.be > Hooibeekhoeve  
 
Adres: Hooibeekhoeve, Hooibeeksedijk 1, Geel 
Perscontact: Evelien Aerts, M 0472 68 93 42, E evelien.aerts@provincieantwerpen.be 

Air Games Zilvermeer 

12 mei, 8.30 > 16.30 uur #Mol 
 

Op 12 mei strijkt een spectaculaire hindernissenloop van Air Games neer op het Provinciaal 

Recreatiedomein Zilvermeer. Meer informatie vind je op de website van externe organisator 

Air Games. www.airgames.com > zilvermeer 
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Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 
Intern perscontact: Nena Agyei, T 014 82 95 13, M 0496 18 05 47, E nena.agyei@zilvermeer.be 
Extern perscontact: Laurent Mineur, eventmanager Air Games, M 0473 84 74 86, E laurent@denali.be 

Opendeurdag PITO Stabroek 

12 mei, 10 > 17 uur #Stabroek 
 

Op zondag 12 mei houdt PITO Stabroek haar jaarlijkse opendeurdag. Iedereen is 

uitgenodigd om een kijkje te komen nemen om de school in werking te zien, om leerlingen 

in actie te zien of om informatie te vragen over de opleidingen. www.pitostabroek.be 

 
Adres: Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs PITO, Laageind 19, Stabroek 
Perscontact: Kathleen Van Wesenbeeck, M 0470 95 48 29,  
E kathleen.vanwesenbeeck@provincieantwerpen.be 

Opendeurdag PTS campus Mechelen en Centrum Leren en Werken 

12 mei, 10 > 17 uur #Mechelen 
 

Op zondag 12 mei vanaf 10 uur ben je welkom in PTS campus Mechelen om de school in 

werking te zien en er de wereld van STEM (Science, Technology, Engineering en 

Mathematics) te ontdekken. In PTS campus Mechelen steunt het studieaanbod op drie 

pijlers: tuinbouw, elektromechanica/elektriciteit en wetenschappen. Daarnaast beschikt PTS 

over een Centrum Leren en Werken dat zich richt op jongeren vanaf vijftien jaar die school 

willen combineren met deeltijds werk. www.ptsmechelen.be 

 
Adres: PTS campus Mechelen, Antwerpsesteenweg 145, Mechelen 
Perscontact: Kim Vervenne, T 015 28 53 45, E kim.vervenne@provincieantwerpen.be 

Een historische zondagnamiddag in een art-nouveauwintertuin 

elke zondag, 14.30 uur #Sint-Katelijne-Waver. 
 

Het Ursulineninstituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver is een verborgen parel van de art 

nouveau. De wintertuin van het voormalige pensionnat de demoiselles was anno 1900 een 

unicum in zijn katholieke context, en blijft tot op vandaag verrassen met zijn feeërieke licht- 

en kleurenspel. Maak kennis met de historiek van deze oogstrelende wintertuin, en ontdek 

ook de rest van het landelijke school- en kloostercomplex. Een rondleiding duurt twee uur 

en wordt voorzien in het Nederlands, in het Frans of in het Engels. Vzw Kempens Landschap 

beheert de wintertuin van het Waverse Ursulineninstituut. www.visitwintertuin.be – 

www.kempenslandschap.be 
 
Adres: Wintertuin Ursulinen, Bosstraat 9, O.-L.-V.-Waver 
Perscontact: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, E Philippe.Debacker@kempenslandschap.be 

Week 20 van 13 tot 19 mei  

Cursus plant-aardig papier in de vier seizoenen: lente 
14 mei , 10 > 16 uur #Kalmthout 
 

In deze cursus maak je van oud papier nieuw papier. Je combineert oude vezels van 

gebruikt papier met een nieuwe kwaliteitsvolle katoenvezel om het papier te versterken en 

een nieuw leven te geven. De frisgroene elementen die de lentetuin ons biedt,  zoals een 

klein vioolblad, het eerste madeliefje, wat frisse grassprieten, kun je in papier verwerken en 

het verheffen tot een klein ruimtelijk object. Een schaal, een vaas, een organische vorm. 

Ook het maken van een basreliëf met bladnerven en schorsen komt aan bod. 
www.arboretumkalmthout.be 
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Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Bram Rammeloo, M 0498 16 47 04, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 

Kamp C geeft gratis bouwadvies in Balen  
15 mei, 10 > 16 uur #Balen  
 

Bouw of verbouwplannen? Vraag gratis en onafhankelijk advies bij jou in de buurt. Vandaag 

verwelkomt de adviseur van Kamp C jou in het gemeentehuis van Balen. Heb je vragen over 

isolatie, ventilatie, verwarming of keuze van materialen? Is je woning conform de nieuwe 

wetgeving? Met het persoonlijk bouwadvies van een onafhankelijk professioneel adviseur 

geraak je op de juiste weg. Info en inschrijven via www.kampc.be >agenda.  

 
Adres: Gemeentehuis Vredelaan 1, Balen 

Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, diana.grasso@kampc.be 

de Warande: aanbod seizoen 19-20 online op 15 mei 
15 mei, #Turnhout 
 

Vanaf 15 mei staat het nieuwe programma van cultuurhuis de Warande online! In seizoen 

19-20 vind je weer grote internationale namen, talent uit onze streken, beginnende 

artiesten ... Kocht je dit seizoen tickets bij de Warande, dan krijg je de brochure einde mei 

per post. Vanaf begin juni vind je de brochure ook in de Warande.  

Je kan tickets aanvragen tot en met 16 juni om mee te doen met de ticketloting. Na 17 juni 

kan je ook tickets reserveren, maar die reservaties worden pas na 24 juni verwerkt. 

www.warande.be 

 
Adres: cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, Turnhout 
Perscontact: Mieke Mermans, M 0486 07 22 29, E mieke.mermans@warande.be 

Double bill theater en circus 

16 mei, 20.15 > 22.30 uur #Turnhout 
 

Op één avond zie je twee voorstellingen van jonge makers die allebei in residentie kwamen 

in de Houten Zaal van de Warande. ‘Folie à Deux’ is een absurde theatervoorstelling van de 

jonge Turnhoutse theatermaakster Charlotte Verlinden en van Charlotte Wellens. In ‘Fase’ 

van Michiel Deprez en Pieter Visser zie je wat jongleren en tennisballenautomaten met 

elkaar te maken hebben. Meer info en tickets: www.warande.be 

 
Adres: cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, Turnhout 
Perscontact: Mieke Mermans, M 0486 07 22 29, E mieke.mermans@warande.be 

Workshop biologische onkruidbestrijding 

17 en 19 mei, 14.30 >17 uur #Mechelen 

 

Hoe slaagt het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark erin om het park en haar 

plantencollecties te onderhouden zonder gebruik van chemische onkruidverdelgers. De 

tuinexperten van het Vrijbroekpark leggen het graag uit in deze workshop. Met hun nuttige 

tips en ervaring kan je thuis ook aan de slag. Inschrijven is noodzakelijk. 
www.provincieantwerpen.be >vrijbroekpark 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 

Perscontact: Sarah Wouters, M 0473 71 21 55, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be 
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Fotografie bij schemerlicht 

17 mei , 20 > 22 uur #Kalmthout 
 

Bij schemering en avondlicht kun je verrassende natuurfoto's maken. Ontdek hoe mooi de 

arboretumtuin is, wanneer het daglicht verdwijnt en de duisternis toeneemt. Waar let je op 

met de belichting, hoe stel je je camera in? Met handige tips helpt Edwin Brosens je op weg. 

Deze workshop gaat door in de tuin na sluitingstijd. Breng je spiegelreflexcamera of 

compactcamera mee, en eventueel een statief (aangeraden). www.arboretumkalmthout.be 

 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Bram Rammeloo, T 03 666 67 41  
E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 

Europese klanken met Kajetan Kubala #PopUpEuropa 

17 mei, 20 uur #Malle  
 

Accordeonist Kajetan Kubala speelt een thuiswedstrijd tijdens Pop up Europa. Deze artiest 

uit Westmalle neemt je mee op een reis door klassiek Europa, en brengt programma met 

werk Europese componisten. Alle grote namen passeren de revue. Denk aan Back, Haydn, 

Brahms,… Laat je meevoeren op de klanken van zijn accordeon en ontdek de muziek van de 

grootmeesters op een manier die je niet eerder hoorde.  www.popupeuropa.be  
 
Adres: Oude Sint-Martinuspastorij,  Berckhovenstraat 11, Malle 
Perscontact: Jeannette Zuidema, M 0488 83 47 26, E jeannette.zuidema@provincieantwerpen.be 

Workshop Tadelakt  
18 mei, 10 > 16 uur #Westerlo 
 

Het toepassen van tadelakt kan een origineel idee zijn voor jouw badmeubels. Tadelakt is 

namelijk een zeer oude techniek die zijn oorsprong vindt in Noord-Afrikaanse badhuizen of 

koepeldaken. De unieke eigenschap van tadelakt is dat het uitermate hard wordt en 

waterafstotend is. Ideaal dus als stijlvolle muur- of meubelbekleding. In Kamp C kan je deze 

milieuvriendelijke pleistertechniek leren aanbrengen op 18 mei. Info en 

inschrijven:  www.kampc.be >agenda.  

 
Adres: Kamp C, Britselaan 20, Westerlo 

Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, diana.grasso@kampc.be 

Opening van de Wilgernis in het Vrijbroekpark 

18 mei, 13 >18 uur #Mechelen 

 

Het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark viert zijn 90e verjaardag o.a. met de opening 

van een nieuwe stuk park. De “Wilgernis” is een knap stukje van historisch landschap. Het 

moerassige weiland ziet er nog precies hetzelfde uit als 300 jaar geleden. Je maakt er 

bovendien kennis met onze nieuwe collectie wilgen, die nu een 70-tal soorten bevat. Op 

zaterdag 18 mei opent de provincie Antwerpen de Wilgernis feestelijk. Je kunt er die dag 

o.a. komen proeven van bushcraft, een nieuwe wandeling uittesten en speuren naar 

waterdiertjes in de poel. www.provincieantwerpen.be > vrijbroekpark 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 
Perscontact: Sarah Wouters, PM 0473 71 21 55, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Instuifdagen zipline 

18 mei, 13 > 16 uur #Mol 
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In het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer kan je al roetsjend een tocht maken tussen 

de boomtoppen en óver de grote roeivijver. Het zipline parcours is een ware ‘totaalbeleving’. 

Ook voor wandelende recreanten die eronder kuieren is het parcours een toffe attractie om 

vanop de begane grond te bewonderen. Het parcours bestaat uit drie moeilijkheidsgraden: 

het hindernissenparcours, het “oefen”-zipline parcours en het zipline parcours voor 

gevorderden over het water. Inschrijven is noodzakelijk. www.zilvermeer.be 

 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 
Perscontact: Nena Agyei, M 0496 18 05 47, E nena.agyei@zilvermeer.be  

Proef Europa in Malle #PopUpEuropa 

18 en 19 mei, 14 >17 uur #Malle  
 

Proef Europa in Malle letterlijk en figuurlijk en ontdek de Europese gemeenten waarmee 

gemeente Malle verbroederd is in de Oude Sint-Martinuspastorij. De Intergemeentelijke 

Verbroedering richt de kamers van de pastorij in met producten uit de verschillende 

verbroederingsgemeenten: Saint-Savin (Frankrijk), Heusenstamm (Duitsland), Hartley 

Wintney (Groot-Brittanië), Zakrzowek (Polen) en Ladispoli. Ontdek wat verbroedering 

betekent en wat de toekomstplannen zijn. Je kunt er ook een draai geven aan het Europees 

Rad van Fortuin en kans maken op mooie prijzen. www.popupeuropa.be  
 
Adres: Oude Sint-Martinuspastorij,  Berckhovenstraat 11, Malle 
Perscontact: Jeannette Zuidema, M 0488 83 47 26, E jeannette.zuidema@provincieantwerpen.be 

Aspen Label Night 

18 mei, 20.15 uur #Turnhout 
 

Aspen Edities is een pril platenlabel met een geheel eigen stijl. In de eerste plaats realiseert 

het label opvallende uitgaven, waarbij de muziek wordt aangevuld met beeldend werk van 

verwante kunstenaars en door tekst. Tijdens deze Aspen Label night op 18 mei in de 

Warande komen diverse artiesten uit de Aspenfamilie aan bod: Belgische toppers en 

internationale ontdekkingen, avontuurlijk maar altijd lyrisch. Artist in Residence van de 

Warande, Niels Van Heertum Veder, Linus, Ruben Machtelinckx en Frederik Leroux brengen 

allemaal werk uit via het label. www.warande.be 

 
Adres: cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, Turnhout 
Perscontact: Mieke Mermans, M 0486 07 22 29, E mieke.mermans@warande.be 

Joggers lopen de Wilgernis feestelijk in 

19 mei, 10 >12 uur #Mechelen 

 

Het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark viert zijn 90e verjaardag o.a. met de opening 

van een nieuwe stuk park. De “Wilgernis” is niet zomaar een uitbreiding van het 

Vrijbroekpark, het is een knap stukje historisch landschap. Het moerassige weiland ziet er 

nog precies hetzelfde uit als 300 jaar geleden. Na de feestelijke opening zaterdag is het op 

19 mei aan de joggers, die met de komst van de Wilgernis hun looptoer kunnen uitbreiden. 

Om 10 uur geven we het startschot en tot 12 uur ontvangen de lopers een leuke gadget. 

www.provincieantwerpen.be > Vrijbroekpark 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 
Perscontact: Sarah Wouters, M 0473 71 21 55, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Kleurige kruidenwandeling in Vrieselhof 
19 mei, 14 > 16 uur #Ranst 
 

De natuur staat in volle bloei. Tijdens een boeiende kruidenwandeling in Provinciaal 
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Groendomein Vrieselhof leren de domeinwachters je verschillende kruiden en bomen 

herkennen. Ze vertellen er volkswijsheden over, tonen je hoe je natuurlijke kleurstoffen uit 

kruiden haalt en wat je ermee kan doen. Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be 
> Vrieselhof > Vrieselhof 
 
Adres: Provinciaal groendomein Vrieselhof, Schildesteenweg 95, Ranst 
Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be 

Feest op het erf 
19 mei, 14 > 18.30 uur #HeistopdenBerg 
 

Feest op het Erf is het jaarlijkse hoogtepunt van Provinciaal Groendomein De Averegten. Op 

19 mei kan je op de feestweide genieten van talloze workshops en demonstraties, heerlijk 

lekkers om van te smullen en opzwepende muziek. Speciaal voor de kinderen is er een 

KidsCorner met verteltheater, goochelshows, reuzezandbak en tal van andere leuke 

activiteiten. Laat je onderdompelen in landelijke gezelligheid.  www.provincieantwerpen.be > 

De Averegten 
 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, feestweide aan de boerderij, Langendijk 17, Heist-op-

den-Berg 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Week 21 van 20 tot 26 mei  

Kamp C geeft gratis bouwadvies in Edegem  
20 mei, 13 > 17 uur, #Edegem 
 

Bouw of verbouwplannen? Vraag gratis en onafhankelijk advies bij jou in de buurt. Vandaag 

verwelkomt de adviseur van Kamp C jou in het gemeentehuis van Edegem. Heb je vragen 

over isolatie, ventilatie, verwarming of keuze van materialen? Is je woning conform de 

nieuwe wetgeving? Met het persoonlijk bouwadvies van een onafhankelijk professioneel 

adviseur geraak je op de juiste weg. Info en inschrijven: www.kampc.be >agenda.  

 
Adres: Gemeentehuis Gemeenteplein 1, Edegem 

Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, diana.grasso@kampc.be 

Dag van de Opvoeding: kom spelen op het Zilvermeer 

22 mei, 13 > 17 uur #Mol 
 

Een namiddag vol spel, plezier en ontmoeting op het Provinciaal Recreatiedomein 

Zilvermeer! Niks zo leuk als samen spelen. Tijdens de week van de opvoeding is het de 

bedoeling om via verschillende activiteiten ouders te stimuleren om het kind in zichzelf weer 

te ontdekken tijdens sport- en spelactiviteiten. De organisatie van deze dag is in handen 

van Huis van het Kind Regio Mol. Meer info en inschrijven: www.huisvanhetkindregiomol.be 

 

Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 
Perscontact: Philipsen Rob,  rob.philipsen@ocmwmol.be  

Nieuw: LEGO Haven Studio  

24 mei, 14 uur #Lillo 
 

De gloednieuwe LEGO® Haven Studio in het Provinciaal Havencentrum daagt jongeren uit 

om met de LEGO® containerterminal te werken. Ze moeten daarvoor hun hun STEM-skills 

optimaal inzetten en de robots aansturen met de Mindstorms EV3 – steen van LEGO 

Education. Op 24 mei zijn geïnteresseerde leerkrachten vanaf 14 uur welkom om een kijkje 
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te komen nemen na aanmelding via http://bit.ly/kijkmomentlegohavenstudio  
 
Adres: Havencentrum, Scheldelaan 444 Haven 621, Antwerpen 
Perscontact: Petra Praet, M 0496 51 17 74, E petra.praet@havencentrum.be 

Expo Filip Vervaet 

25 mei > 18 augustus #Turnhout 
 

In zijn nieuwe solotentoonstelling creëert Filip Vervaet op de twee niveaus van de Expozaal 

van de Warande een boven- en een onderwereld. Bezoekers worden meegenomen doorheen 

een apart universum. Vervaets werk is een vurig pleidooi voor het voortbestaan van het 

oeroude medium beeldhouwkunst. Zijn werk sluit aan bij een lange traditie van 

beeldhouwers als August Rodin of Medardo Rosso. Maar zijn voorbeelden komen ook uit het 

bredere veld van de beeldende kunst, met namen als Turrell, Kapoor, Rothko en 

Malevitsj.  www.warande.be  

 
Adres: cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, Turnhout 
Perscontact: Mieke Mermans, M 0486 07 22 29, E mieke.mermans@warande.be 

Bijenwandeling in Vrijbroekpark 

26 mei, 10 > 12 uur #Mechelen 
 

De domeinwachter van het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark neemt je mee langs de 

meest bijenvriendelijke plekjes in het park. Enkele stopplaatsen zijn het bijeneiland, het 

bijenhotel, de bijentuin en enkele bijzondere bijenplanten. Tijdens de wandeling krijg je 

genoeg inspiratie om van je eigen tuin ook een paradijs voor deze zoemers te maken. Meer 

info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be > vrijbroekpark  

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 

Perscontact: Sarah Wouters, M 0473 71 21 55, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Beachvolleybal Spetter op strand Zilvermeer 

25 en 26 mei, 9 > 19 uur #Mol 

 

Het Molse zand van Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer is een ideale locatie voor de 

olympische sport beachvolleybal. Tijdens het weekend van 25 mei kan je meedoen aan een 

tweedaags beachvolleybalevenement. Verschillende beachvolleybalploegen en –

verenigingen schreven zich al in. Info en inschrijvingen:  www.spetter.com 

 

Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 
Extern perscontact: Herwig Oris, M 0475 26 17 21, E herwig.oris@gmail.com 

Dag van het Park in Hof van Leysen #dagvanhetpark 

26 mei , 11 > 17 uur #Antwerpen 
 

Provinciaal Groendomein Hof van Leysen is een groene oase in de gezellige buurt van de 

Markgravelei in Antwerpen. Zoals elk jaar vieren buurtbewoners en provincie Antwerpen hier 

op de laatste zondag van mei de Dag van het Park. Om 14 uur neemt natuurgids Ludwig 

Van den Eynde je mee door de buurt voor de wandeling ‘Groen in het stad’. Deze wandeling 

duurt tot 16 uur. Meer info: www.provincieantwerpen.be > Hof van Leysen 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Hof van Leysen, Markgravelei, Antwerpen 

Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be 
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Bij de bijen op bezoek in het Rivierenhof #dagvanhetpark 

26 mei, 14 > 16 uur #Deurne 
 

Het Provinciaal Groendomein Rivierenhof gonst van het leven. Alles staat in bloei. Bijen 

verzamelen volop stuifmeel en nectar. De domeinwachters van het park tonen je de 

bijenkorven en vertellen over het boeiende leven van de imker en zijn honingbijen. Ze 

nemen je mee naar bloemenrijke plekken, op zoek naar de minder gekende solitaire bijen 

en hommels en leren je wat jij voor deze dieren kan doen. Meer info: 
www.provincieantwerpen.be > Rivierenhof  
 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 
Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be 

Ontdek het Fort van Duffel 
26 mei, elke laatste zondag van de maand, 14 uur #Duffel 
 

Laat je rondleiden in de donkere gangen van het Fort Van Duffel, een militair monument in 

beheer van de organisatie Kempens Landschap. De rondleiding duurt ongeveer twee uur en 

kost 3 euro per persoon, schrijf je op voorhand in bij reservatie@gidsenfortduffel.be. Alle 

info vind je op www.fortduffel.be. Wie graag vooraf of nadien een hapje eet in Brasserie De 

Krone in het fort, kan een tafeltje reserveren op het nummer T 015 69 98 59. 
 
Adres: Fort van Duffel, Mechelsebaan 249, Duffel 
Perscontact: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, Philippe.Debacker@kempenslandschap.be 

Week 22 van 27 tot 31 mei  

Compagnie Marius - Figaro 

31 mei en 1 juni, 18.30 > 23 uur #Boom 
 

De Steiger sluit op  31 mei en 1 juni het cultuurseizoen af met ‘Figaro’, een totaalspektakel 

in openlucht. Compagnie Marius maakte een eigenzinnige bewerking van de twee 

melancholische komedies ‘De barbier van Sevilla’ en ‘De bruiloft van Figaro’ van de Franse 

schrijver Beaumarchais. Ze gaan hiermee terug naar de originele komedie, die actueler en 

levendiger blijkt dan ooit tevoren. Figaro is een 4,5 uur durend totaalspektakel waarbij alle 

zintuigen getrakteerd worden op veel spelplezier, een ijzersterke tekst, een lekkere Spaanse 

maaltijd en een muzikaal intermezzo. In samenwerking met CC Aartselaar, CC Willebroek en 

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. www.desteigerboom.be 

 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 

Perscontact: Kathleen Vandendriessche, M 0478 74 21 81, E kathleen.vandendriessche@deschorre.be 
Extern Perscontact: Valentine Raeman, T 03 880 19 18, E valentine.raeman@boom.be 

Laatste dag: tentoonstelling 'Amfibieën in De Averegten' 
2 april > 30 mei, 13 > 16 uur #HeistopdenBerg 
 

In het onthaalgebouw van De Averegten kan je tot en met 30 mei de tentoonstelling 

'Amfibieën in De Averegten' bezoeken. Je komt er alles te weten over deze wondere wezens 

die zowel op het land als in het water gedijen. Er staan modellen op ware grootte en foto’s 

van amfibieën die in De Averegten wonen. Je kan ook enkele films bekijken met amfibieën 

in de hoofdrol. Open van maandag tot en met donderdag. Meer info: 
www.provincieantwerpen.be > averegten 
 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 
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Langlopende activiteiten  

Heb je al eens geslapen in een Cocoon ? @TerraNovaEvents 
tot eind september #Kalmthout 
 

Lekker knus gezellig met z’n twee dromen over je toekomst …… De ‘Cocoon’ hangt in een 

boom en wiegt je in slaap waar je heerlijk zult wegdromen onder de geluiden van de natuur. 

Je wordt wakker onder het gefluit van de vogeltjes en het geritsel van de bladeren. Na het 

ontbijt kun je nog een heerlijke wandeling maken in de arboretumtuin om daarna met 

opgeladen batterijen huiswaarts te keren. Cocoon in Katmthout is de eerste activiteit  van 

het zomerprogramma Terranova 2019. www.terranova.be 

 

Meer info: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Bram Rammeloo, T 03 666 67 41,  
E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 

“Wandeling van het jaar”: wandel en stem 

tot eind augustus #Bornem #Hoogstraten #Laakdal #Mechelen #Meerhout 
 

Toerisme Provincie Antwerpen nomineerde vijf wandelingen die kans maken op de titel van 

“Wandeling van het jaar”. Ontdek deze vijf wandelingen en breng je stem uit. Tot eind 

augustus kan je de trajecten uitproberen en stemmen voor je favoriete kandidaat op 

www.wandelingvanhetjaar.be. Medio september maakt Toerisme Provincie Antwerpen de 

winnaar van de wedstrijd ‘Wandeling van het jaar’ bekend. 

 
Perscontact: Mariel Rosier, M 0474 48 30 75, E mariel.rosier@provincieantwerpen.be 

Spoorfietsen 

Elke week van dinsdag > zondag - > 3 november #Kapellen  #Brasschaat 

 

Verscholen in het groen loopt een oude militaire spoorlijn van Kapellen naar Brasschaat. 

Stap samen met vrienden, familie of collega’s op een spoorfiets en trap in totaal 10 km over 

de sporen! Onderweg kan je even uitblazen bij Perron Noord, een café bij een historisch 

vliegveld. Je kan kiezen uit een gezinsfiets voor vijf personen of een groepsfiets voor twaalf 

personen. Kijk voor de vertrektijden op www.spoorfietsen.be, hier kan je meteen online 

boeken. 

 

Vertrekpunt: Fortsteenweg ter hoogte van huisnummer 37, Kapellen 
Perscontact: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, E Philippe.Debacker@kempenslandschap.be 

Kinderboerderij Rivierenhof 
elke week van zondag> donderdag 13 > 17 uur #Antwerpen 
 

De Kinderboerderij Rivierenhof is er voor jong en oud en verrast haar bezoekers en dieren 

geregeld met extra verwennerijen. Je hoeft een bezoek niet te reserveren. Iedereen is 

welkom van zondag tot en met donderdag (ook feestdagen) tussen 13 uur en 17 uur. Op 

vrijdag en zaterdag is de Kinderboerderij gesloten. Een bezoek is gratis. De Kinderboerderij 

Rivierenhof opgenomen in het aanbod van Toerisme voor Autisme. Je kan de 

stappenplannen downloaden via www.toerismevoorautisme.be.  

Iedereen is welkom aan de Parkweg z.n. (omgeving Rozentuin). www.provincieantwerpen.be > 

Kinderboerderij rivierenhof 
 

Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 
Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be 
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Algemene persinfo provincie Antwerpen 

Algemeen perscontact provincie Antwerpen: 

Hilde Verhelst, Persattaché provincie Antwerpen 

Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen 

E hilde.verhelst@provincieantwerpen.be, M 0473 70 78 10, @Hildeverhelst 

 
Digitaal beeldmateriaal: 
Beeldmateriaal in hoge resolutie kan je steeds aanvragen bij het specifieke perscontact of 

bij perscontact@provincieantwerpen.be  

 

Heb je suggesties voor deze activiteitenkalender? Mail dan naar 

perscontact@provincieantwerpen.be  
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