
 
Activiteitenkalender 

JULI 
Provincie Antwerpen 

 

In de zwoele maand juli kan je zonnebaden op het witte strand van de provinciale domeinen 

De Nekker of het Zilvermeer. Hou je niet van stil liggen? Duik dan de natuur in en beweeg! 

Dans en voel het gras tussen je tenen kriebelen… Geniet van verhalen onder een boom, van 

vlinders en bijen in de vlindertuin, van dwergmuizen en van paarden. Of proef eens van 

verse honing in Arboretum Kalmthout. Kom in het bos speuren naar wildsporen of spelen 

met reuzen en kabouters. Ga op stap met een schaapsherder. Overnacht in een cocoon in 

de arboretumtuin of in een pit nabij De Notelaer of op de oever van het Zilvermeer. In 

kasteeldomein d’Ursel sla je deze zomer je tenten op voor een kasteelbivak. En voor wie zijn 

vakantie wil gebruiken om te (ver)bouwen, die krijgt gratis bouwadvies van de provinciale 

experts van Kamp C. 

 

Vakantie beleven in eigen land, zo verrassend had je ’t niet verwacht! 

Week 27 van 1 juli tot 7 juli 

Gratis advies voor wie zijn vakantie gebruikt om te (ver)bouwen 
1 juli, 13 > 17 uur #Brasschaat #Boom 
 

Vakanties zijn ook ideaal om bouw- of verbouwplannen te realiseren en ze ook te laten 

reviseren door een expert. Op de eerste dag van de zomervakantie kan je gratis en 

onafhankelijk bouwadvies vragen in Brasschaat en in Boom. Op 1 juli verwelkomen de 

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

en van Boom. 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 Brasschaat, Verhoevenlei 11, Brasschaat 
Gemeentehuis Boom, Antwerpsestraat 44, Boom 
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, E diana.grasso@kampc.be 

Ga op stap met de schapenherder en zijn kudde 

3 juli, 14 > 15 uur #Retie 
 

Ontmoet op 3 juli een schapenherder en zijn kudde. Je gaat samen met hen op stap in het 

park. Hier leer je over ooien, rammen en lammeren en hoe schapen helpen om de natuur 

mooier te maken. De wandeling duurt ongeveer een uur en start aan het onthaal van het 

Provinciaal Groendomein Prinsenpark in Retie. Honden zijn niet toegelaten op deze 

wandeling. De Schaapsherderdag loopt i.s.m. Kemp VZW. Inschrijven: 

www.provincieantwerpen.be> Prinsenpark 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk, Retie 
Perscontact: Nancy Wouters, M 0472 76 21 52, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 
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Pure Paarden Pracht in Hertberg #TerraNova2019 

4 juli, 10 > 16 uur #Herselt 
 

Pure Paarden Pracht in Hertberg is een ouder-kind dag (1 ouder met 1 kind) in 

samenwerking met Animu Luce. Is je kind 5 jaar of ouder en niet bang voor paarden? Dan is 

Pure Paardenkracht een leuke vakantietip van Terra Nova. Je zal er paarden helpen 

verzorgen en dan een ontspannende wandeling maken in de mooie bossen van het 

Provinciaal Groendomein Hertberg. De hele dag tonen we veel respect voor de paarden en 

gebruiken we geen dwangmiddelen of bit. Inschrijven: www.terranova.be 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, Diestsebaan 28, Herselt 
Perscontact: Nancy Wouters, M 0472 76 21 52, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Dans Vrij in het Vrijbroekpark #TerraNova2019 

4 juli, 21 > 22.30 uur #Mechelen 
 

De poorten blijven op 4 juli ‘s avonds uitzonderlijk open in het Provinciaal Groendomein 

Vrijbroekpark voor het evenement Dans Vrij van Terra Nova. Bij het vrije voetenpad word je 

ondergedompeld in een unieke ervaring met licht, geluid en de natuur. De avond start met 

een dynamische bewegingsoefening om het lichaam vrij en los te maken, helemaal klaar 

voor de dans. De dans zelf brengt ons een reis doorheen verschillende werelden, culturen en 

tijden. Geniet van een sfeerrijk verlicht stukje park en atmosferische livemuziek. 

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

Overleef in het bos van de Slapende Reus #TerraNova2019 

4, 5 en 6 juli, 10 > 15 uur #Kasterlee 
 

Ga mee op avontuur in het bos van de Slapende Reus! Kom een dag op survival in het 

Provinciaal Groendomein Hoge Mouw in Kasterlee. Tijdens deze activiteit leer je samen met 

je (klein)zoon/dochter overleven in het bos. We maken een heus kampement, leren schieten 

met pijl en boog of katapult, ontdekken sporen van loslopend wild, … Deze activiteit van 

Terra Nova vindt plaats op 4, 5 en 6 juli. Inschrijven doe je per dag. www.terranova.be 
 

Adres: Provinciaal Groendomein Hoge Mouw, Lichtaartsebaan 45, Kasterlee 
Perscontact: Nancy Wouters, M 0472 76 21 52, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Bezoek het vernieuwde Suske en Wiske museum 

vanaf 6 juli #Kalmthout 
 

Vanaf 6 juli kunnen stripfans weer hun hartje ophalen in het provinciaal Suske en Wiske 

museum in Kalmthout. Het museum was een jaar lang gesloten voor grondige 

renovatiewerken. Nieuwsgierig ? Schrijf je in voor een Striptoer van 2 uur en ontdek het 

volledig vernieuwde museumparcours. Er is keuze uit een striptoer om 10, 13 en 15 uur. 

Reserveren is aangeraden, want de plaatsen zijn beperkt! Tijdens de zomermaanden geniet 

je van een kortingstarief van 5 euro. Meer info: www.suskeenwiskemuseum.be.  
 
Adres: Suske en Wiske museum, Beauvoislaan 98 , Kalmthout 
Perscontact: Marleen Van Houselt, M 0486 28 26 71, E marleen.vanhouselt@provincieantwerpen.be 

Rupelzondagen: genieten van de Rupelstreek 

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

Elke eerste zondagnamiddag van de maanden mei tot oktober, stellen verschillende musea 
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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 
 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, De Velodroom, Schommelei 1, Boom 
Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, E kathleen.vandendriessche@deschorre.be 

Week 28 van 8 tot 14 juli  

Zilvermeerkermis 

10 > 17 juli, 16 uur > 1 uur ‘s nachts #Mol 
 

Van 10 tot en met 17 juli strijkt een heuse kermis neer op het marktplein van het 

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer in Mol. Je kunt naar hartenlust botsen in de 

botsauto's of een ritje op de paardenmolen maken. www.zilvermeer.be 
 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 
Perscontact: Nena Agyei, T 014 82 95 13, M 0496 18 05 47, E nena.agyei@zilvermeer.be 

Kamp C geeft gratis bouwadvies 
10 juli, 13 > 17 uur #Ranst  
 

Bouw of verbouwplannen? De vakantie is een ideale periode om plannen te smeden en die 

plannen te laten bekijken door experts. Vraag gratis en onafhankelijk advies bij jou in de 

buurt. Op 10 juli verwelkomen de provinciale experten van Kamp C je van 13 tot 17 uur in 

het gemeentehuis van Ranst. 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 Ranst, Gustaaf Peetersstraat 7, Ranst 
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, diana.grasso@kampc.be 

Wellness in het zwembad #TerraNova2019 

11 juli, 15.30 > 20 uur #Mechelen 
 

In het Provinciaal Sport-en Recreatiecentrum De Nekker kan je op 11 juli en  15 augustus 

genieten van een wellness in het zwembad. Een glaasje, verschillende hapjes, in alle rust 

zwemmen en genieten van een massage terwijl je kinderen (tot 12 jaar) in de 

binnenspeeltuin Nekki met een animator knutselen of een spelletjes spelen?  Schrijf je dan 

in: www.terranova.be 
 
Adres: Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker, Nekkerspoel-Borcht 19, Mechelen 
Perscontact: Sharon Van Damme, M 0484 14 80 91, sharon.vandamme@provincieantwerpen.be 

Honingslingeren 

13 juli, 11 > 16 uur #Kalmthout 
 

Wist je dat er bijenkorven in de arboretumtuin staan? De bijen van Arboretum Kalmthout 

werken de hele lente en zomer lang en vinden het heerlijk om zich tegoed te doen aan de 

vele bloesems en bloeiende bijzondere planten. Imker Rob Van Bauwel neemt je op 13 juli 

mee achter de schermen voor een demonstratie honingslingeren. Met de grootste zorg oogst 

hij overheerlijke honing. Altijd al willen weten waar honing vandaan komt? Geef je ogen de 

kost en kom proeven! Doorlopende demonstraties in de loods. 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 

Week 29 van 15 tot 21 juli  

Kamp C geeft gratis bouwadvies 
15 juli, 13 > 17 uur #Kontich  
 

Bouw of verbouwplannen? Bouw of verbouwplannen? De vakantie is een ideale periode om 

plannen te smeden en die plannen te laten bekijken door experts. Vraag gratis en 

onafhankelijk advies bij jou in de buurt. Op 15 juli verwelkomen de provinciale experten van 

Kamp C je van 13 tot 17 uur in het gemeentehuis van Kontich. 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 Kontich, Gemeenteplein 1, Kontich 

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

Dwergmuizenwandeling in Broek De Naeyer 

21 juli, 14 uur #Willebroek 
 

Naast de bever, het grootste knaagdier van Europa, huist in Broek de Naeyer ook een heel 

klein knaagdiertje, de dwergmuis. De provinciale domeinwachter neemt je op 21 juli mee 

naar zijn schuilplaats en verweeft leuke weetjes van dit diertje in een boeiend verhaal. Deze 

wandeling is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 9 jaar. 

https://www.provincieantwerpen.be > Broek De Naeyer 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Broek De Naeyer, Stuyvenbergbaan ,  Willebroek 
Perscontact: Sarah Wouters, M 0473 71 21 55, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Week 30 van 22 tot 28 juli 

Avondmarkt Zilvermeer 

26 juli, 17 > 21 uur #Mol 
 

Kuier lekker rond op de gezellige avondmarkt in het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer 

op vrijdag 26 juli en op zaterdag 10 augustus. Vanaf 17 uur is de toegang tot het 

Zilvermeer voor iedereen gratis. www.zilvermeer.be 
 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 
Perscontact: Nena Agyei, T 014 82 95 13, M 0496 18 05 47, E nena.agyei@zilvermeer.be  

Fotografie van vlinders en insecten 

26 juli, 13 > 15 uur #Kalmthout 
 

Vlinders en andere insecten fotograferen is boeiend om te leren. In de vlindertuin van het 

Arboretum Kalmthout voel je de levendigheid van allerlei gevleugelden en kriebelbeestjes. 

Je voelt er de natuur van dichtbij en leert er kijken, zien en vooral geduld oefenen achter de 

lens van je camera. Wachten tot die ene mooie vlinder neerstrijkt op een bloem, momenten 

van licht en beweging, de bloemen waaraan ze zich tegoed doen ... er vallen je vast een 

heleboel dingen op! Tijdens een workshop op 26 juli leer je met je eigen camera mooie 

foto's van vlinders en andere insecten maken. www.arboretumkalmthout.be 
 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Bram Rammeloo, M 0498 16 47 04, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 
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Kom op bivak in het prachtige Kasteel d’Ursel #TerraNova2019 

26 & 27 juli, 18 > 10.30 uur #Bornem 
 

Tijdens de kasteelbivak van Terra Nova reis je met familie of vrienden terug naar de tijd van 

Napoleon en zijn tegenstanders op het slagveld, het 7de Bataljon Infanterie van Linie. Je 

brengt je eigen tent mee en bereidt samen met de soldaten je avondmaal in de veldkeuken. 

Je leert marcheren en exerceren op de oprijlaan voor het statige kasteel en als afsluiter van 

de avond zing je soldatenliederen bij het kampvuur. ’s Ochtends staat iedereen weer paraat 

voor een keizerlijk ontbijt in de spiegelzaal van het kasteel. www.terranova.be 
 
Adres: Kasteel d’Ursel, Wolfgang d'Urselstraat 9, Hingene 
Perscontact: Veerle Moens, M 0477 68 63 00, E veerle.moens@kasteeldursel.be  

Bezoek molen in Stormen Sterk 
28 juli, 13 > 17uur #Lille  
 

De molen in Stormen Sterk is elke laatste zondag van de maand open voor het publiek. 

Sinds 1499 staat er een molen op deze plek. Telkens de molen beschadigd werd door 

stormen, brand of vernielingen bouwde men een nieuw exemplaar. Zo ook in 1837 toen een 

orkaan de vorige molen verwoestte. In Stormen Sterk is een stenen grondzeiler van het 

type buitenkruier. Dit wil zeggen dat de wieken aan de buitenkant worden opgezeild en met 

een kruishaspel naar de wind worden gezet. Een ploeg van vrijwillige molenaars laat je de 

molen zien. www.kempenslandschap.be 

 
Adres: Molenstraat, Gierle (Lille) 
Perscontact: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, E Philippe.Debacker@kempenslandschap.be 

Wandelen met de herder van Merksplas naar Wortel 
28 juli 10 > 12 uur #Kolonies Wortel en Merksplas 
 

Op zondag 28 juli gaat de kudde van de Kolonie van Merksplas verder naar de Kolonie van 

Wortel. Wil je de tocht meemaken? Dat kan, de herder vertrekt om 10 uur aan het kerkhof 

in de Kapelstraat. De tocht gaat te voet naar de hoofddreef in Wortel. Er is geen vervoer 

terug voorzien, de tocht duurt 1,5 uur en is zo'n 5 kilometer lang. Op deze beide activiteiten 

kunnen honden mee als ze zijn aangelijnd. www.kolonie57.be 

 
Adres: Kerkhof Kolonie Merksplas, Kapelstraat, Merksplas 
Perscontact: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, E Philippe.Debacker@kempenslandschap.be 

Langlopende activiteiten  

Terra Nova, het avontuur lonkt dicht bij huis! #TerraNova19 

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

Bezoek het Klompenbelevingspad 
1 juli – 31 augustus, 13.30 > 17 uur #Laakdal 
 

Ervaar het lopen op klompen tijdens een tocht van +/- 800m door het bos over 

verschillende ondergronden en avontuurlijke belevingselementen. Voor zij die nooit klompen 

hebben gedragen een unieke gelegenheid om eens te voelen wat het betekent om op 

klompen te lopen. Voor de ouderen onder ons een hernieuwde kennismaking met schoeisel 

uit lang vervlogen tijd met bijhorende herinneringen en sterke verhalen. Info en prijzen: 

www.klompenmuseum.be  

 
Adres: Afspanning Den Eik, Hoeve Den Eik 3, Laakdal 
Perscontact: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, E Philippe.Debacker@kempenslandschap.be 

Vrije Voeten pad 
tot 31 augustus #Mechelen  
 

Trek je schoenen uit en wandel blootvoets over en door zachte kiezels, gras, modder, 

houtschijven, klei,… en verpoos onderweg in de wilgenhut van het Provinciaal Groendomein 

Vrijbroekpark. Je meldt je vooraf aan in het bezoekerscentrum waar je een plannetje en 

uitleg krijgt. Ter plaatse kun je je schoenen in het rek achterlaten, of meenemen in je eigen 

tas. Op het einde kun je je voeten onder stromend water wassen. Breng je eigen handdoek 

mee. Het pad is 400 m lang. Je kan tot 31 augustus elke dag tussen 10 en 19 uur komen 

wandelen. 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 

Overzet De Liereman – Ravelse bossen 
tot 29 september #Oud-Turnhout #Ravels 
 

Sinds dit voorjaar kan je als fietser of wandelaar opnieuw het kanaal Dessel–Turnhout 

oversteken met een charmante overzet. Door deze overzet worden de Gewestbossen in 

Ravels en het natuurgebied De Liereman met elkaar verbonden en toegankelijker gemaakt. 

Fiets en wandeltips in de buurt: https://www.deliereman.be/bezoekers.htm en 

https://www.natuurenbos.be/gewestbos-ravels 

 
Adres: Overzet De Liereman, De Laks 8, 2360 Oud-Turnhout 
Perscontact: Perscontact: Mariel Rosier, T 03 240 63 93, M 0474 48 30 75, E 
mariel.rosier@provincieantwerpen.be 

Meesterlijk fietsen in de Kempen 
#Turnhout #Hoogstraten #Oud-Turnhout #Geel #Herentals #Westerlo #Lier 
 

Deze zomer kan je meesterlijk fietsen in de Kempen én kunst ontdekken. Niet in een 

museumzaal maar op hun oorspronkelijke locatie. Dat maakt de schilderijen, retabels en 

sculpturen van ‘Vlaamse Meesters in Situ’ zo bijzonder. Topwerken van soms wel vijf 

eeuwen oud, te bewonderen in Kempense kerken en abdijen. Volg een van de drie 

knooppuntenlussen, uitgestippeld door Toerisme Provincie Antwerpen, of combineer ze tot 

een verrassend fietsweekend. Meer info: www.kempen.be 

 
Perscontact: Perscontact: Mariel Rosier, T 03 240 63 93, M 0474 48 30 75, E 
mariel.rosier@provincieantwerpen.be 
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Zomer in kasteel d'Ursel 
tot 9 september, 13 > 18 uur #Bornem 
 

Deze zomer zet Kasteel d’Ursel zijn deuren wagenwijd open. Tijdens opendeurdagen kan je 

van 30 juni tot 9 september 2019 elke zon- en feestdag van 13 tot 18 uur alle verdiepingen 

bezoeken. We vertellen het verhaal van het kasteel, van de familie d’Ursel en van hun 

stadsresidentie in Brussel. Tegelijk zie je ook hoe dit uitzonderlijke monument de voorbije 

jaren opnieuw tot leven is gekomen. Vanaf 29 juni kan je ook op ontdekkingstocht door het 

hertogelijke domein d’Ursel dat zich uitstrekt tot aan paviljoen De Notelaer aan de Schelde. 

Deze zomerzoektocht kan je vanaf 29 juni downloaden via 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 

VrijBOEKpark en Boekenuil leest voor 

tot 31 augustus, #Mechelen 
 

Tijdens de zomervakantie vind je in het Vrijbroekpark originele boekenBOOMkasten vol 

ruilboeken voor kinderen en volwassenen. Breng een van jouw boeken mee, plaats het in de 

boekenboom en neem een ander boek mee. Je mag ook gewoon gezellig komen lezen in het 

park. Elke zondag kunnen kinderen onder een grote boom luisteren naar de mooiste 

verhalen. Vrijwilligers lezen er voor in het Nederlands en in een andere taal. 

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 

Zomerspeurtocht: Het betoverende avontuur 

tot 31 augustus, #Kalmthout 
 

Deze zomer gebeuren er raadselachtige dingen in de arboretumtuin, het lijkt er wel 

betoverd! Elfjes en kaboutertjes lokken je naar het bonsaibos, sprookjesfiguren wachten je 

op om een spelletje te spelen en in de bomen zitten vreemde vogels verstopt. Ben je 

benieuwd welke boodschap de magische spiegel voor je heeft? Doe dan mee met de 

zomerspeurtocht van het Arboretum Kalmthout, een betoverend avontuur voor kleine en 

grote speurneuzen. www.arboretumkalmthout.be 

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

Oevernachten in het Zilvermeer #TerraNova2019 

1 juli > 31 augustus #Mol 
 

Oevernachten is een unieke oeverbeleving. Je slaapt in een hut aan de oever van de grote 

watersportvijver van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Back to basics en toch 

comfortabel, lekker afgelegen en toch een uitgebreid recreatief aanbod vlakbij! Rond het 

duikcentrum kwamen twee sites met “oevernachtingshutten” tevoorschijn. Elke site biedt 

slaapplaats aan maximaal 6 mensen. Inschrijven: www.terranova.be 
 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 
Perscontact: Nena Agyei, T 014 82 95 13, M 0496 18 05 47, E nena.agyei@zilvermeer.be 

Averclub 

1 juli > 31 augustus #Heist-op-den-Berg 
 

Op zoek naar een leuke activiteit om samen met je (klein)kind te doen? Kom dan naar de 
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Averclub van het Provinciaal Groendomein De Averegten. Kinderen van 2,5 tot 14 jaar 

kunnen er mee komen knutselen, de natuur onderzoeken en beleven, sporten en spelletjes 

spelen, ... Het gevarieerde programma rond de natuur wordt door de animator uitgehangen 

aan het onthaalgebouw of op onze facebookpagina geplaatst. De activiteiten gaan door op 

maandagnamiddag, op dinsdag, woensdag en donderdag en tijdens de weekends 13-14/7, 

27-28/7, 10-11/8 en 24-25/8. Meer info: www.provincieantwerpen.be  
 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg 
Perscontact: Nancy Wouters, M 0472 76 21 52, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Tentoonstelling N@tuur in beeld 

tot 1 augustus, 13 > 16 uur #Heist-op-den-Berg 
 

"Kijken door de lens doet kijken naar andere dingen! Je ziet dingen die je voorheen niet zag, 

je kijkt met meer respect en liefde naar de natuur.” Onder het motto 'oefening baart kunst' 

bundelden enkele gedreven (hobby)fotografen de krachten voor deze tentoonstelling 

‘N@tuur in beeld’ in het Provinciaal Groendomein De Averegten. Sommigen zetten de eerste 

stappen, anderen verdiepten zich in de materie. Open tot 1 augustus van maandag t.e.m. 

donderdag en tijdens de weekends van 13-14, 27-28 juli, telkens van 13 tot 16 uur. 

www.provincieantwerpen.be > Averegten 
 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg 
Perscontact: Nancy Wouters, M 0472 76 21 52, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Bomen en boeken, expo Julien Hiel 
2 juli tot 16 augustus, #Mechelen 
 

Van 2 juli tot 16 augustus exposeert de geboren Mechelaar Julien Van Hiel in het Provinciaal 

Groendomein Vrijbroekpark. De werken van Julien Van Hiel zijn bepaald door zijn passie 

voor boeken en beïnvloed door de natuur en de tuin als rustpunt in een hectische wereld. 

Verschillende werken hebben als onderwerp het Vrijbroekpark. De kunstenaar maakt 

gebruik van olieverf, acryl en gouache, op doek, paneel en papier. Doorgaans kiest hij voor 

een beperkt formaat waardoor er intieme en contemplatieve beelden ontstaan. 

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 

Expo Filip Vervaet 

> 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 

Ontdek Kolonie 5-7 en ontmoet een schaapsherder 

dinsdag > zondag, 10 > 22 uur #Wortel #Merksplas 
 

Kom eens kennismaken met Kolonie 5-7! In de voormalige Varkensstal van de Grote Hoeve 
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in Merksplas wordt het verhaal van Wortel-Merksplas Kolonie verteld. Bekijk de 

geanimeerde film over het ontstaan van de Koloniën van Weldadigheid, ontdek de 

persoonlijke verhalen van de landlopers die hier ooit verbleven of vlieg virtueel over Kolonie 

5-7! Ontdek ook de dieren en planten die zich in Kolonie 5-7 thuis voelen en zoek uit waar 

de herder met zijn schapen op dat moment rondtrekt. Bezoekerscentrum Kolonie 5-7 mag 

je gratis bezoeken en is bovendien rolstoeltoegankelijk. www.kolonie57.be 

 
Adres: Bezoekerscentrum Kolonie 5-7, Kapelstraat 10, Merksplas 
Perscontact: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, E Philippe.Debacker@kempenslandschap.be 

Algemene persinfo provincie Antwerpen 

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

beleidsverantwoordelijken en hun perscontact: 

 
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  
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