
 
Activiteitenkalender 

JUNI 
Provincie Antwerpen 

 

De provincie Antwerpen biedt een waaier van activiteiten aan. In de maand juni bloeien de 

rozen en dat natuurfenomeen kan je komen bewonderen in het Arboretum, in het 

Vrijbroekpark en het Rivierenhof. Wie nog op zoek is naar planten voor zijn tuin of balkon 

vindt een grote keuze op de Plantendag in de Schorre. En wie de bloemenpracht mooi op 

zijn schermen wil bewaren, vindt her en der cursussen fotografie.  

 

Verschillende provinciale domeinen lanceren deze maand hun zomerspeurtochten en 

organiseren activiteiten op de nationale picknickdag. En het inmiddels 90-jarige 

Vrijbroekpark zet de festivalzomer feestelijk in met het splinternieuwe Theaterfestival Broek. 

 

Kinderen leven zich uit in juni. Tijdens Schorremorrie spelen ze naar hartenlust in de 

Schorre in een openlucht speelparadijs met meer dan 50 activiteiten voor kinderen. Met 

Terra Nova, het avontuurlijke aanbod in de zomer, beleven ze een wonderlijke ervaring bij 

een nachtje Pitkamperen, slapen in een Cocoon of overnachten aan de oevers van het 

Zilvermeer.  

Week 22 van 1 juni tot 2 juni 

Heb je al eens geslapen in een Cocoon ? @TerraNovaEvents 
vanaf 2 juni tot eind september #Kalmthout 
 

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

boom en wiegt je tot je heerlijk wegdroomt 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 Kalmthout 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 

Rupelzondagen: genieten van de Rupelstreek 

2 juni, 7 juli, 4 augustus, 1 september, 6 oktober, 14 > 17 uur #Boom 
 

Elke eerste zondagnamiddag van de maanden mei tot oktober, stellen verschillende musea 

en bezoekerscentra in de Rupelstreek hun deuren open. Dompel je onder in herinneringen 

aan de oude steenbakkerijen, geniet van een verrassend landschap, laat je meevoeren 

langs of op de Rupel en ontdek de verborgen pareltjes van deze unieke steenbakkerijregio. 

Ook De Velodroom, het fietsbelevingscentrum in Provinciaal Recreatiedomein De Schorre 

doet mee. www.deschorre.be 
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Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, De Velodroom, Schommelei 1, Boom 
Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, E kathleen.vandendriessche@deschorre.be 

Vrijwillige molenaars brengen 16de eeuwse Beddermolen tot leven 
2 en 16 juni, 13 > 17 uur #Westerlo 

 

Al eens een houten molen in actie gezien? Elke eerste en derde zondag van de maand kan 

je vrijwillige molenaars gratis aan het werk zien in de Beddermolen in Westerlo. Als er 

voldoende wind is, laten ze de molen draaien. Vzw Kempens Landschap staat in voor de 

restauratie en herbestemming van deze site. De Beddermolen werd gebouwd door de 

Norbertijnenabdij van Tongerlo Dit 16de eeuwse ensemble van gebouwen en windmolen 

vormt een uniek voorbeeld van een typische Kempens molendomein. Alle info op 

www.beddermolen.be 

 
Adres: De Beddermolen, Molenwijk 74, Westerlo 
Perscontact: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, E Philippe.Debacker@kempenslandschap.be 

Een historische zondagnamiddag in een art-nouveau wintertuin 

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 23 van 3 tot 9 juni  

Kamp C geeft gratis bouwadvies  
3 juni, 13 > 17 uur #Zwijndrecht #Essen 
 

Bouw of verbouwplannen? Vraag gratis en onafhankelijk advies bij jou in de buurt. Op 3 juni 

verwelkomen de provinciale experten van Kamp C je van 13 tot 17 uur in het gemeentehuis 

van Zwijndrecht en van Essen. 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  

 
Adressen: Gemeentehuis Zwijndrecht, Binnenplein 1, Zwijndrecht  
Gemeentehuis Essen, Heuvelplein 23, Essen 

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

Info-wandeling Natuurinrichting Vrieselhof 
4 juni, 19 > 20.30 uur #Ranst 
 

Midden juni starten de werkzaamheden voor de natuurinrichting van het Vrieselhof. De 

provincie Antwerpen nodigt geïnteresseerde parkgebruikers en omwonenden uit voor een 

infowandeling. Op dinsdag 4 juni verneem je van 19 tot 20.30 uur meer over de plannen, de 

ecologische doelstellingen, de tijdelijke hinder en de toekomstige recreatieve meerwaarde 
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voor het park. Info en inschrijven via: 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 

Gezocht: vrijwilligers met een hart van hout 

7 juni, 13 > 17 uur #Lille 
 

Op 7 juni kan je in Lille kennismaken met de vrijwilligerswerking van de Bosgroepen 

Kempen Noord en Antwerpen Noord. Na een korte wandeling help je mee met kleinschalige 

beheerwerken: afval halen uit het bos, broedhopen aanleggen voor de adder, exoten 

beheren ... Onder het motto ‘veel handen maken licht werk’ belooft het een leuke en 

sfeervolle dag te worden. Iedereen kan deelnemen, je hoeft geen uitgebreide kennis van het 

bos te hebben, een portie gezonde interesse en enthousiasme volstaan! Inschrijven vooraf 

noodzakelijk: via T 014 85 90 19 of kempennoord@bosgroep.be. Meer informatie: 

www.bosgroepen.be.  
 
Adres: parking van TTC Virtus aan de Corsicabaan 1, Lille 
Perscontact: Marieke Verreet, M 0474 74 17 31, E marieke.verreet@provincieantwerpen.be 

Zwart-witfotografie van bloemen en planten 

7 juni, 17 > 19 uur #Kalmthout 
 

Er gaat een sterke zeggingskracht uit van zwart-witfotografie. Zwart-witfoto's dwingen je 

om op zaken zoals vorm, licht, compositie en lijnenspel te letten. Tijdens de cursus zwart-

witfotografie in Arboretum Kalmthout leer je op een andere manier je onderwerp benaderen 

en tijdloos in beeld te brengen. Lesgever Edwin Brosens geeft je op 7 juni tips over camera-

instellingen en het gebruik van licht. Inschrijven voor 1 juni. www.arboretumkalmthout.be 
 

Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Bram Rammeloo, M 0498 16 47 04, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 

Schorremorrie: hét jaarlijkse openlucht speelparadijs in De Schorre 

9 juni, 11 > 18 uur #Boom 
 

Tijdens Schorremorrie wordt het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in Boom 

omgetoverd tot een openlucht speelparadijs met meer dan 50 activiteiten voor kinderen van 

3 tot 12 jaar. Leef je uit op de springkastelen, trampolines, volksspelen, ponyritjes en go-

carts. Ga aan de slag in leuke knutselworkshops of dompel je onder in de waterspelletjes. Je 

kan ook met het hele gezin minigolf spelen in het doolhof of gezellig waterfietsen. Voor de 

allerkleinsten is er een aparte peutertuin met een ballenbad, springkasteel en 

kleuterkriebeldroom. www.deschorre.be 
 

Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 

Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, E kathleen.vandendriessche@deschorre.be 

Geniet van 8400 rozelaars tijdens de Rozenfeesten in het Rivierenhof 
9 juni > 11 tot 18 uur #Deurne 
 

Kom op zondag 9 juni genieten van rozengeur en zonneschijn in het prachtige Provinciaal 

Groendomein Rivierenhof. Met zijn circa 8400 rozelaars van 340 verschillende variëteiten 

geeft de rozentuin van het Rivierenhof een goed overzicht van de verschillende groepen die 

bij rozen voorkomen, hun geuren en kleuren. Onder de impressionante beuken van de 

Parkweg kun je rozen kopen, advies vragen aan experten en genieten van hartverwarmende 

animatie en proevertjes geïnspireerd door de koningin der bloemen. Hoewel de Rozentuin 

van het Rivierenhof slechts gedeeltelijk toegankelijk is, zullen er meer dan genoeg rozen te 
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bewonderen zijn. www.provincieantwerpen >rivierenhof 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 
Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be 

Zipline instuifdagen: 1 km lang en 16 hoog zoeven tussen de boomtoppen 

9 juni, 13 > 16 uur #Mol 
 

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. Op 9 juni, 7 september en 13 oktober kan je deelnemen aan 

de Zipline instuifdagen. Inschrijven is noodzakelijk. www.zilvermeer.be. Groepen kunnen de 

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

Week 24 van 10 tot 16 juni 

Plantendag en CraftBazar in De Schorre 

10 juni, 10 > 17 uur #Boom 
 

Iedereen is welkom op 10 juni op de Plantendag in Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. 

De focus ligt op bloemen, kruiden en planten. De 'CraftBazar' is ook van de partij: dit zijn 

jonge designers die o.a. knappe mode, meubels en juwelen maken. En natuurlijk wordt er 

weer voldoende lekkers voorzien om van te smullen. De Plantendag is gratis. 

www.deschorre.be 
 

Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 

Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, E kathleen.vandendriessche@deschorre.be 

Lancering kindvriendelijke wandel- en fietslussen “Samen op Pad” 
10 juni, 14 uur #Duffel #Mechelen 
 

Op maandag 10 juniom 14 uur stellen Regionaal Landschap Rivierenland, Natuurpunt en 

ANB de vernieuwde wandel- en fietskaart ‘Samen op pad’ voor in natuurgebied Mosterdpot 

in Duffel. De kaart bundelt zeventien kindvriendelijke lussen in en om Mechelen, het 

Curieuzeneuzemosterdpad is een van de vier nieuwe lussen. Een gegidste wandeling, een 

vogelkijkwand en blotevoetenpad, ijsjes, een speelse weetjeszoektocht, … Kom samen met 

familie en vrienden genieten van deze speelse en ontspannen dag in de natuur. De ‘Samen 

op pad’-lussen bieden je ook tijdens de zomerse vakantiemaanden volop inspiratie voor 

leuke uitstappen. Meer info: www.rlrl.be. 

 
Adres: Natuurgebied Mosterdpot, Duffel 
Perscontact: Marijke Aps, M 0473 59 97 12, E marijke.aps@provincieantwerpen.be 

Kamp C geeft gratis bouwadvies in Zandhoven  
12 juni, 13 > 17 uur #Zandhoven  
 

Bouw of verbouwplannen? Vraag gratis en onafhankelijk advies bij jou in de buurt. Op 12 

juni verwelkomt de provinciale expert van Kamp C jou in het gemeentehuis van Zandhoven. 

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

>agenda  
 
Adres: Gemeentehuis Zandhoven, Liersebaan 12, Zandhoven 
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, diana.grasso@kampc.be 

Fotografie van rozen 

14 juni, 17 > 19 uur #Kalmthout 
 

Rood, roze, geel, oranje ... het kleurenpalet van rozen is eindeloos en enorm gevarieerd. 

Rozen zijn een dankbaar onderwerp in de bloemenfotografie. Met de juiste compositie en 

sluitertijd kun je spraakmakende stillevens maken. Alleen al de bloemblaadjes van de roos 

zijn een wereld op zich. Laat je creativiteit de vrije loop en leer prachtige foto's maken. 

Lesgever Edwin Brosens geeft handige tips in de rozentuin van Arboretum Kalmthout. Deze 

praktische workshop vindt plaats op 14 juni van 17 tot 19 uur. Vooraf inschrijven. 

www.arboretumkalmthout.be 
 

Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Bram Rammeloo, M 0498 16 47 04, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 

Circusvoorstelling op locatie van Carré Curieux 

14 juni > 16 juni #Lichtaart 
 

Cultuurhuis de Warande pakt uit met circusvoorstellingen. Familie kies je normaal niet zelf, 

maar de vier artiesten van Carré Curieux kozen wel hun familie. Ze zijn broers voor elkaar 

en zijn zo familie geworden. ‘Famille Choisie’ gaat over vier circusartiesten die dagelijks 

samenleven, wroeten aan een project en een eigenzinnige kijk geven op een bijzondere 

circusgemeenschap. Het resultaat is een grappige, intieme voorstelling die niemand 

onbewogen laat. Tickets en info: www.warande.be 
 

Adres: circustent op plein Sportcomplex Meulenberg, Lichtaart (achter voetbalpleinen Molenkring) 
Perscontact: Mieke Mermans, M 0486 07 22 29, E mieke.mermans@warande.be 

Workshop Lemen 

15 juni, 10 > 16 uur #Westerlo 
 

Op 15 juni kan je op Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en 

verbouwen een workshop lemen volgen. Mooi geplaatste leempleister geeft een rustgevende 

en warme uitstraling aan je woning. Het geeft je woning ook een decoratieve meerwaarde. 

Met leem kan je zowel strakke als een organische afwerking bekomen. Voor 

renovatieprojecten biedt de toepassing van leem vaak een oplossing. Leempleister kan 

verder ook overschilderd worden met leemverf of leemstructuurverf. Interesse om dit toe te 

passen in je eigen woning? Schrijf je dan in voor deze workshop. www. kampc.be 
 
Adres: Kamp C, Britselaan 20, Westerlo 
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, diana.grasso@kampc.be 

In de schaduw van heksen en duivels 

15 juni > 19.30 uur #Boom 
 

Wil je De Schorre en haar natuur op een andere manier leren kennen? Schrijf je dan in voor 

een unieke wandeling met huisgids Jan Vaeck. Jan werkte 30 jaar in De Schorre en kent het 

domein dan ook als zijn broekzak. Hij kent de namen van alle planten en bloemen, vertelt je 

meer over geneeskrachtige planten en neemt je in deze periode van zonnewende mee in de 

wereld van de plantenmythologie en langs duivelse en behekste planten. www.deschorre.be 
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Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 
Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, E kathleen.vandendriessche@deschorre.be 

Slotevenement Veerkrachtige Dorpen: Schriek 

16 juni, 11 > 17 uur #HeistopdenBerg 
 

Ontdek de resultaten van het traject Veerkrachtige Dorpen in Schriek. De 

Dorpskarakterschets, de bewonersvisie met actielijst en de Quickwins. Meer info: 

https://veerkrachtigedorpen.be/evenement/toonmoment-veerkrachtig-schriek/  
 

Adres: Schriek Kerk, Heist-op-den-Berg 

Perscontact: Evelien Aerts, M 0472 68 93 42, E evelien.aerts@provincieantwerpen.be 

HOOGTIJ: Feest in de Scheldevallei 
16 juni #40 Scheldevalleigemeenten 
 

Op zondag 16 juni organiseren meer dan 40 Scheldegemeenten en verenigingen HOOGTIJ, 

een dag vol beleving op en rond het water. Er staan tal van activiteiten gepland voor jong 

en oud. Je kan gaan wandelen, varen, fietsen, een tentoonstelling bezoeken, forten 

ontdekken … Neem een kijkje op www.hoogtijscheldevallei.be 

 
Perscontact: Eva Galle, M 0499 99 68 42, E eva@rlsd.be 

Natuurwandeling park Franciscanessen 

16 juni, 10 > 12 uur #Wuustwezel 
 

Volg op zondagmorgen 16 juni een natuurgids van VMPA op pad doorheen het park 

Franciscanessen van Kempens Landschap. De gids verzamelt iets voor 10 uur aan de ingang 

van de hoofddreef op de parking De wandeling duurt twee uur. De route is niet toegankelijk 

voor rolstoelgebruikers. Trek stevige schoenen aan en voorzie gepaste kledij (ook bij licht 

regenweer gaat de wandeling door). Inschrijven is niet nodig. www.natuurgidsen-

antwerpen.be 
 
Adres: Park Franciscanessen van Kempens Landschap, Bredabaan 737, Wuustwezel 

Perscontact: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, E Philippe.Debacker@kempenslandschap.be 

Swingende Rozenfeesten in 90-jarig Vrijbroekpark  
16 juni, 11 > 18 uur #Mechelen 
 

Het Vrijbroekpark in Mechelen bestaat 90 jaar. De provincie pakt daarom uit met een 

swingende editie van de Rozenfeesten op zondag 16 juni. In en om de rozentuinen beleef je 

de sfeer van eind jaren twintig. De benen losgooien kan op muziek van Demi-sec en The 

Bonnie Blues, en met demonstraties en dansworkshops Lindyhop. Altijd al gedroomd van 

een twentieslook? Retrolena zorgt voor hairstyling en make-up. 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 

Kasteelfeesten: beleef een doopfeest uit 1873 

16 juni, 13 > 18 uur #Bornem 
 

De Kasteelfeesten brengen telkens een episode uit de geschiedenis van het kasteel d’Ursel 

en zijn bewoners opnieuw tot leven. Op zondag 16 juni keer je in Hingene terug naar het 

einde van de 19de eeuw naar het doopfeest van Robert d’Ursel, zoon van hertog Joseph 

d’Ursel en Antonine de Mun. Voor het doopfeest van hun eerstgeborene sparen de hertog en 
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de hertogin kosten noch moeite. Net zoals hun voorouders ontvangen ze hun gasten met 

muziek, dans en demonstraties. Ook de Hingenaars vieren mee met een nostalgische kermis 

anno 1873. www.kasteeldursel.be 
 

Adres: Kasteel d’Ursel, Wolfgang d'Urselstraat 9, Hingene 

Perscontact: Veerle Moens, , M 0477 68 63 00, E veerle.moens@kasteeldursel.be 

Fortendag in fort van Duffel 
16 juni, 13 > 18 uur #Duffel 
 

Het fort van Duffel is vijf jaar open en dat wordt op 16 juni gevierd! Volg een gratis 

rondleiding met een echte fortgids en dompel je helemaal onder in de wereld van het 

militair erfgoed op een infomarkt. Open van 13 tot 18 uur. Meer info: www.fortduffel.be en 

www.kempenslandschap.be 
 
Adres: Fort van Duffel, Mechelsebaan 249, Duffel 
Perscontact: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, Philippe.Debacker@kempenslandschap.be 

Feestoepdhei 
16 juni, 13 > 16 uur #Nijlen 
 

De maand juni is het ideale tijdstip om de fauna en flora van de heide feestelijk in de kijker 

te zetten. Je bent op 16 juni van 13 tot 16 uur welkom in het Provinciaal Groendomein 

Kesselse Heide in Nijlen. Naast een heidebar en muziek, geniet je van demonstraties en 

workshops. Om 14.30 uur neemt een natuurgids alle geïnteresseerden mee voor een 

wandeling op de heide. Feestoepdhei is een gezellig gezinsvriendelijk evenement van de 

Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen i.s.m. met verschillende partners, vrijwilligers 

en Natuurpunt afdeling De wielewaal. Meer info in de kalender op 

www.provincieantwerpen.be > Kesselse Heide.  
 

Adres: Provinciaal Groendomein Kesselse Heide, Vaerestraat 4, Nijlen 
Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be 

Week 25 van 17 tot 23 juni  

Kamp C geeft gratis bouwadvies in Hove 
17 juni, 13 > 17 uur #Hove  
 

Bouw of verbouwplannen? Vraag gratis en onafhankelijk advies bij jou in de buurt. Op 17 

juni verwelkomt de provinciale adviseur van Kamp C jou in het gemeentehuis van Hove. 

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 Hove, Geelhandlaan 1, Hove 
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, diana.grasso@kampc.be 

ILSA Atelierconcert met de nagelnieuwe instrumenten van de leerlingen  
19 juni, 19 uur #Boom 
 

Tijdens het Atelierconcert op woensdag 19 juni worden de nagelnieuwe instrumenten van de 

leerlingen van de internationale Lutherieschool bespeeld door professionele muzikanten. Dit 

Atelierconcert vormt de kers op de taart na een jaar heel hard werken. Iedereen is welkom 

vanaf 19 uur, het concert start om 20 uur. Voor en na het concert is er uitgebreid 

mogelijkheid om de instrumenten te bekijken. Info en tickets: 
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https://instrumentenbouw.be/nl/evenementen/ 
 
Adres: PTS Campus Boom - ILSA – Internationale Lutherie School Antwerpen, Beukenlaan 44, Boom  

Perscontact: Johan Hertogs, M 0479/809 819, Johan.HERTOGS@provincieantwerpen.be 

Nieuw: Theaterfestival Broek n.a.v. 90 jaar Vrijbroekpark  
21 en 22 juni #Mechelen 
 

BROEK is een uniek en gloednieuw festival in het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark in 

Mechelen. Deze 90-jarige natuurpracht met drassige ondergrond vormt op 21 en 22 juni het 

decor voor een weekend vol theater en dans van internationale klasse. Op het programma 

namen als Lisbeth Gruwez, Abbatoir Fermé, Peter Seynaeve, Meytal Blanaru, Lisa Van de Aa 

& One Tricky Pony. BROEK is een organisatie van het Mechelse kunstencentrum NONA en 

Provinciaal Domein Vrijbroekpark.. https://nona.be/nl/festival/broek-2019 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 
Perscontact: Sarah Wouters, M 0473 71 21 55, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Van muziekpartituur tot schilderij - expo Berit Van den Bussche 

> 23 juni #Mechelen 
 

Een vergeeld boekblaadje of oude muziekpartituren omtoveren tot ware kunstwerkjes, dat is 

de specialiteit van Bé aka Berit Van den Bussche uit Muizen. Berit Van den Bussche stelt 

haar originele schilderijen tentoon in het bezoekerscentrum van het Vrijbroekpark tot 

zondag 23 juni. De expo is vrij te bezoeken op werkdagen tussen 9 en 17 uur. 

www.provincieantwerpen.be > vrijbroekpark 
 

Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 

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

Op stap met een kruidenvrouw 

23 juni, 10 >12 uur of 14 > 16 uur #Deurne 
 

Tijdens de kortste nachten van het jaar zijn heksen en toverwezens het meest actief, 

beweert het volksgeloof. Hedendaagse heksen zijn echter vooral wijze vrouwen die veel 

weten over wilde planten en hun onvermoede eigenschappen. De domeinwachters van het 

Provinciaal Groendomein Rivierenhof vertellen je graag de volkse verhalen over kruiden en 

tonen jou hoe je ze kan gebruiken. Je kan inschrijven voor een wandeling op 23 juni van 10 

tot 12 uur of van 14 tot 16 uur. www.provincieantwerpen.be 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 
Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be 

Week 26 van 24 tot 30 juni  

Fotografie van Hydrangea 

28 juni, 17 > 19 uur #Kalmthout 
 

Hortensia of Hydrangea fotograferen, en dan vooral de witte soorten, is niet zo eenvoudig. 

Om de structuur van de bloemen mooi en goed zichtbaar te maken, leer je in de cursus 

fotografie van Hydrangea op 28 juni werken met de juiste sluitertijden en de iso-instellingen 

van je camera. Met behulp van een stukje keukenfolie, krijg je bij het inlichten al snel goede 

resultaten. Lesgever Edwin Brosens geeft heel wat praktische tips mee tijdens deze 

workshop in de arboretumtuin. 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 

Zomerse grillen: de tofste barbecue van ‘t land 

28 juni > 30 juni #Mechelen 

 

Zin om mee de zomer in te zetten met een gezellige barbecue? Kom dan naar het 

Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni van 18 tot 22 uur 

of op zondag 30 juni van 13 tot 17 uur. Medewerkers van het Vrijbroekpark zorgen voor 

tafels, stoelen en vuur, en jij voor eten en drank. Deze activiteit is gratis, maar je moet wel 

vooraf inschrijven. www.provincieantwerpen.be > vrijbroekpark 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 

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

Nationale picknickdag in vier provinciale groendomeinen in de Kempen  
29 juni, 12 > 16 uur #Herselt #Kasterlee #Retie #Heist-op-den-berg 
 

Niets zo leuk als samen picknicken in het frisse groene gras! Je kan het zo simpel of 

uitgebreid maken als je zelf wil. Op 29 juni kan je in de Provinciale Groendomeinen in de 

Kempen komen picknicken. Gewoon met een mandje en een kleedje de natuur in. In 

Hertberg in Herselt staat het speelbos voor je klaar en toffe randanimatie. In de Hoge Mouw 

in Kasterlee mag je zandkastelen bouwen, je uitleven in de speelzone of je verstoppen in 

het bos. In Prinsenpark in Retie geniet je naast je picknick van een echt zeepfeest. In  

De Averegten in Heist-op-den-Berg kan je je op en rond de natuurspeelplaats Hobbeldonk 

uitleven op het Modderfeest. Meer info vind je in de kalender op 

www.provincieantwerpen.be  
 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, plein tegenover Mie Maan, Diestsebaan 28, Herselt 
Adres: Provinciaal Groendomein Hoge Mouw, Lichtaartsebaan 45, Kasterlee 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg 

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

Modderfeest : vies worden mag ! 
29 juni, 14 > 16 uur #Heist-op-den-berg 
 

Niets zo leuk als spelen met water en modder. Op zaterdag 29 juni, tijdens het Modderfeest 

in het Provinciaal Groendomein De Averegten, kunnen kinderen zich helemaal uitleven. 

Vanaf 14 uur zijn kinderen welkom op en rond natuurspeelplaats Hobbeldonk. Kneden, 

kliederen, kleien, voelen, ontdekken en vies worden. Het mag allemaal! Meer info vind je in 

de kalender op www.provincieantwerpen.be  >De 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 

Ezelcruise @TerraNovaEvents 
30 juni, 10.30 >14.30 uur #Herselt 
 

Kom naar de Ezelcruise van Terra Nova, het avontuurlijke zomerprogramma van de 

provincie. Cruise samen met onze zachte viervoeters doorheen het prinsheerlijke 

wandelgebied de Merode. De kleinsten kunnen afwisselend even uitrusten op de rug van de 

ezels terwijl volwassenen de ezels begeleiden. Breng je picknick mee, want na de wandeling 

kun je die gezellig bij ons opeten. De Vliertuin biedt je dan een drankje aan zodat je nog 

wat kunt napraten. Inschrijven: www.terranova.be 
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Adres: Beleefboerderij De Vliertuin, Donkstraat 22, Herselt (Ramsel) 
Perscontact: Duan Gatto, M 0476 81 00 16, E terranova@provincieantwerpen.be 

BK Yellow Ride – doe mee aan de wereldrecordpoging “meeste gele truien op een 

fiets op 1 locatie” 
30 juni, 7 > 19 uur  #Boom #Gent 
 

Neem deel aan de BK Yellow Ride. Deze heuse aanval op het Guinness World Record 'Meeste 

gele truien op een fiets op 1 locatie' vindt plaats tijdens het BK Wielrennen op 30 juni 2019 

in Gent. Het wereldrecord is sinds 2015 in handen van het Britse bedrijf Sky, met een totaal 

van 270 gele truien. Samen met wielermusea KOERS (Roeselare) en VELODROOM (Boom) 

en de organisatie van het BK wil De Velodroom dit record naar België brengen.  

Fiets samen met andere cyclosportieven richting Gent en maak deel uit van deze Guiness 

Book of Records recordpoging. Inschrijven: www.deschorre.be >de velodroom 
 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 
Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, E kathleen.vandendriessche@deschorre.be 

Langlopende activiteiten  

Terra Nova, het avontuur lonkt dicht bij huis! @TerraNovaEvents 

juni > september #diverse locaties 
 

Ook deze zomer neemt Terra Nova je mee voor een avontuur dicht bij huis. Zin in een 

originele overnachting op een idyllische locatie, of kies je voor wat meer actie in de natuur? 

Terra Nova is een organisatie van het Antwerpse provinciebestuur. Met verrassende 

activiteiten wil de provincie iedereen aanzetten om ook in eigen regio een leuke, gezins- en 

budgetvriendelijke vakantie te beleven. Oevernachten in het Zilvermeer, Pitkamperen in 

Bornem, Cocoonen in Arboretum Kalmthout, Kasteelbivak aan Kasteel d’Ursel, bushcraften 

of met ezeltjes en paarden op stap gaan in de Kempense natuur, het zit er weer allemaal 

bij. Nieuw dit jaar zijn o.a. het Wellness-arrangement voor ouders, inclusief een opvang-

programma voor je kinderen in De Nekker (Mechelen) en een 20-km lange trektocht door de 

Kempen van De Averegten (Heist-op-den-Berg) naar Hertberg (Herselt). Bekijk het 

programma op www.terranova.be. Ticketverkoop vanaf 13 mei 
 
Perscontact: Duan Gatto, Terra Nova, M 0476 81 00 16, E terranova@provincieantwerpen.be 

In de arboretumtuin bloeien de rozen  
1 juni > 1 juli #Kalmthout 
 

Juni is de rozenmaand bij uitstek. Ontdek de verscheidenheid aan rozen in Arboretum 

Kalmthout tijdens deze bloeirijke maand. De rozentuin nabij de grote vijver werkt als een 

magneet op je zintuigen. Geniet van de kleurenpracht vanop een bank in de zon of steek je 

neus tussen de bloemen, heerlijk! Ook in de cafetaria, de cadeau- en boekenshop en in het 

plantencentrum vind je het thema rozen terug. www.arboretumkalmthout.be 
 

Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Bram Rammeloo, M 0498 16 47 04, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 

Schattenjacht Rivierenhof zomerzoektocht 2019 @TerraNovaEvents 

14 juni > 15 september #Deurne 
 

Provinciaal Groendomein Rivierenhof verrast haar bezoekers deze zomer met een boeiende 

schattenjacht. Ontdek de mooie hoekjes van het park en leer bij over de geschiedenis van 

het domein. Zoek onderweg foto’s en letters en los zoekvragen op. Kraak de code en vind 

de schat van het Rivierenhof. Speurplezier gegarandeerd, met of zonder kinderen (niet voor 
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kleuters). De zoektocht van 4,8 km biedt ongeveer een halve dag (op wielen) tot een dag 

(te voet) speurplezier in het park. www.terranova.be 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 
Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be 

Zomerzoektocht: Alice in Averegtsland 

20 juni > 1 september #Heist-op-den-Berg 
 

Eet mij… Drink mij… Alice deed het en beleefde de meest bizarre avonturen in het land 

onder het konijnenhol. Ga mee met de kleine Alice op raadseltocht, diep in de bossen van 

De Averegten. De Maartse Haas, de Gekke Hoedenmaker en Het Witte Konijn: je komt ze 

allemaal tegen. Of jij de weg terug zal vinden, hangt van jou af. De wandeling bestaat uit 

11 haltes. Bij elke halte vind je een fragment uit Alice in Wonderland, een opdracht en een 

raadsel. Let wel op: het bos is enkel toegankelijk te voet of met rolstoelen, loopfietsen en 

buggy’s met grote wielen!  www.provincieantwerpen.be >De 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 

De Reeënridder in Hertberg 

24 juni >13 september #Herselt 
 

Welkom in het bos van De ReeënRidder! Ontdek al speurend en spelend het speelbos 

tegenover taverne Mie Maan. Verstopt in bomen en struiken vind je leuke doe-opdrachten of 

kan je natuurkennis vergaren. De opdrachten in het speelbos zijn gericht op 8- tot 10-

jarigen, maar ook jongere en oudere bezoekers zullen genieten van deze uitstap. Let wel 

op: het bos is enkel toegankelijk te voet of met rolstoelen, loopfietsen en buggy’s met grote 

wielen! www.provincieantwerpen.be >Hertberg 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, plein tegenover Mie Maan, Diestsebaan 28, Herselt 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Zomerzoektocht Suzie Sloddervos 

25 juni >31 augustus #Retie 
 

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

deze 4 km lange wandeling kom je verschillende haltes tegen waar je leuke doe-opdrachten 

kan uitvoeren. 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. www.provincieantwerpen.be >Prinsenpark 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk, Retie 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.bexx 

Zomerzoektocht Kasteel d’Ursel 
juli & augustus #Hingene 
 

Op zijn hoogtepunt omvatte het hertogelijke domein in Hingene bijna 300 hectare. Onze 

zomerzoektocht leidt je door het park en de polders, langs de Scheldedijk en het paviljoen 

De Notelaer. Onderweg herken je zoveel mogelijk foto’s en beantwoord je een reeks vragen. 

De winnaar van de zoektocht krijgt een prachtige prijs: een gratis weekend voor acht 

personen in het Atelier van Antonine! Vanaf 29 juni kan je de opgave downloaden. 

www.kasteeldursel.be 
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Adres: Kasteel d’Ursel, Wolfgang d'Urselstraat 9, Hingene 

Perscontact: Veerle Moens, , M 0477 68 63 00, E veerle.moens@kasteeldursel.be 

Pitkamperen @TerraNovaEvents 

30 juni > 15 september #Bornem 
 

Deze zomer kan je gaan pitkamperen naast de Schelde. Nestel je in een van de vier 

boomtenten die het paviljoen De Notelaer gezelschap houden. Dat achttiende-eeuwse 

pareltje langs de Schelde in Bornem wordt even jouw kampeerterrein. De tenten, ontworpen 

door de Nederlandse kunstenaar Dré Wapenaar, bieden elk onderdak aan twee volwassenen 

en twee kinderen. Langs een laddertje klim je in de ‘pit’ waarin een ronde matras ligt. 

Inschrijven: www.terranova.be 
 

Adres: De Notelaer, Notelaerdreef 2, Bornem 

Perscontact: Duan Gatto, Terra Nova, M 0476 81 00 16, E terranova@provincieantwerpen.be 

Algemene persinfo provincie Antwerpen 

Voor meer informatie over deze activiteiten, kan je ook terecht bij de 

beleidsverantwoordelijken en hun perscontact: 

 

Beleidsverantwoordelijken: Luk Lemmens en Jan De Haes, N-VA 
Perscontact: Faye Van Impe, T 03 240 51 97, M 0486 60 46 02, E 
faye.vanimpe@provincieantwerpen.be en Helke Verdick, T 240 58 95, M 0484 09 05 97, 
Helke.VERDICK@provincieantwerpen.be 
 

Beleidsverantwoordelijken: Ludwig Caluwé en Kathleen Helsen, CD&V 
Perscontact: Johny Geerinckx, T 03 240 52 88, M 0485 99 72 97, E 
johny.geerinckx@provincieantwerpen.be 
 
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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