
 
Activiteitenkalender 

AUGUSTUS 
Provincie Antwerpen 

Augustus, oogstmaand. Voor landbouwers en moestuiniers zijn het drukke tijden. Anderen 

genieten ondertussen van wandel- en fietstochten in de natuur of langs culturele 

hoogtepunten. Sommigen nemen hier of daar een zomercursus mee zoals lemen of papier 

maken. Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen naar hartenlust spelen in de provinciale 

groen- en recreatiedomeinen. En mama’s en papa’s steken de handen uit de mouwen bij 

verbouwingen. De lange zomerdagen worden deze maand al merkelijk korter, en de vroeger 

invallende schemering nodigt uit om op ontdekking te gaan naar vleermuizen en 

nachtdieren, de sterrenhemel te verkennen of te genieten van een concert in open lucht. 

 

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

Week 32 van 5 tot 11 augustus  

Kamp C geeft gratis bouwadvies 
5 augustus, 13 > 17 uur #Hemiksem #Kalmthout  
 

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 5 augustus verwelkomen de provinciale experten van Kamp C je van 13 tot 17 

uur in het gemeentehuis van Hemiksem en Kalmthout. 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 Hemiksem, Sint-Bernardusabdij 1, Hemiksem 
Gemeentehuis Kalmthout, Kerkeneind 13, Kalmthout 
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, E diana.grasso@kampc.be 

Fotografie van vlinders en insecten 

9 augustus, 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 9 augustus leer je met je eigen camera mooie 

foto's van vlinders en andere insecten maken. Info en inschrijven 

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

Ontdek de trollen en het Barrevoetspad in De Schorre 

terug vanaf 9 augustus > 31 oktober #Boom 
 

De Deense recycle-kunstenaar Thomas Dambo brengt 7 reusachtige trollen tot leven in het 

Magische Trollenbos in Provinciaal Groendomein De Schorre. Na ‘One World’, de permanente 

wandel -en fietsbrug van kunstenaar Arne Quinze, is dit het tweede reusachtige kunstwerk 
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in De Schorre. Trek ook je schoenen uit en volg het ‘Barrevoetspad”. Dit blotevoetenpad is 

meer dan 1400 meter lang, ligt verscholen in de natuur en is een prikkeling voor alle 

zintuigen. Je wandelt over mossen, kleibroden, modder, zachte kiezels, wol, hooi, noem 

maar op. Daarboven dien je vooral ook goed te voelen en te ruiken. Er zijn op het pad 

kruiden en geurplanten aangeplant, zoals kruiptijm, munt, citroenverbena. Aankomen doe 

je bij de waterpompen, waar je je voeten kan wassen en je schoenen terug kan aantrekken. 

Een echte aanrader voor natuurliefhebbers en gezinnen! Er is ook een autismevriendelijk 

visueel stappenplan beschikbaar. Meer info: www.deschorre.be 
 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 
Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, E kathleen.vandendriessche@deschorre.be 

Avondmarkt Zilvermeer met live-uitzending Radio Mol Strandmarkt 

10 augustus, 17 > 21 uur #Mol 
 

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

op zaterdag 10 augustus. Vanaf 17 uur is de toegang tot het Zilvermeer voor iedereen 

gratis. 

Tijdens de Avondmarkt is ook Radio Mol aanwezig voor een rechtstreekse uitzending van 

Strandmarkt. Verschillende artiesten zullen live optreden op het marktplein van het 

Zilvermeer. Meer info: 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 

Sterren kijken in het Prinsenpark 

10 augustus, 22.30 > 00.30 uur #Retie 
 

Bij heldere hemel is een ongekende sterrenpracht te bewonderen in de donkerte van het 

Provinciaal Groendomein Prinsenpark. Vrijwilligers van Volkssterrenwacht Urania richten op 

10 augustus de telescoop op de maan en de sterren. Wie weet kan je de ringen van 

Saturnus spotten of op zoek gaan naar enkele sterrenbeelden! Deze wandeling loopt van 

22.30 tot 00.30 uur. Info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be >prinsenpark 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 

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

Week 33 van 12 tot 18 augustus 

Kamp C geeft gratis bouwadvies 
14 augustus, 13 > 17 uur #Zoersel  
 

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 14 augustus verwelkomen de provinciale 

experten van Kamp C je van 13 tot 17 uur in het gemeentehuis van Zoersel. 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 Zoersel, Handelslei 167, Zoersel 
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, E diana.grasso@kampc.be 

Kinderworkshop: bloemschikken voor moederdag 

14 augustus, 10 > 12.30 uur #Kalmthout 
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Wat is er leuker dan je mama, oma, meter... te verrassen met een zelfgemaakt 

bloemstukje! In deze zomerse workshop van het Arboretum Kalmthout knutsel je op 14 

augustus samen met de andere kinderen een cadeautje voor Moederdag. Stap voor stap 

maak je een origineel werk met bloemen, takken en bladmateriaal uit de arboretumtuin. 

Lesgeefster Bea toont je precies hoe het moet. Het wordt een gezellige voormiddag! 

Geschikt voor kinderen tussen 6 en 15 jaar. Inschrijven: www.arboretumkalmthout.be 
 
Meer info: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Bram Rammeloo, M 0498 16 47 04, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 

Zinderende zanden #TerraNova2019 

14 augustus, 15 > 19 uur #Kessel 
 

Een heerlijke middag op het zand van de Kesselse Heide, breng je strandstoel en een 

picknick mee. Sappen en streekbiertjes vind je aan de stand van Natuurpunt. Daar kan je 

ook allerlei streekproducten kopen. Je kan een ‘ontdek de hei’-toer en spelmateriaal 

ontlenen. Liggend in je strandstoel kan je ook relaxed de vertellingen volgen of een streepje 

muziek beluisteren. Voor de creatieve kindjes is er een knutselworkshop en daarnaast kan 

je ook bouwen met natuurmateriaal, het grotere werk dus. Alle activiteiten zijn gratis! 

Inschrijven: www.terranova.be 
 

Adres: Provinciaal Groendomein Kesselse Heide, Vaerestraat 4, Nijlen 

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

Godenwandeling 

15 augustus, 9 > 11 uur #Boom 
 

Wil je het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre en haar natuur op een andere manier 

leren kennen? Schrijf je dan in voor een unieke Godenwandeling op 15 augustus met 

huisgids Jan Vaeck. Jan werkte 30 jaar in De Schorre en kent het domein als zijn broekzak. 

Hij vertelt je meer over geneeskrachtige planten en neemt je mee in de wereld van de 

(planten)mythologie. Wat betekenden de goden en godinnen vroeger voor de mensen in de 

plantenwereld en wat merken we hier nu nog van? Inschrijven: www.deschorre.be 
 

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

Seizoenswandeling: zomer 

15 augustus, 14 > 15.30 uur #Kalmthout 
 

De tuin van het Arboretum Kalmthout schittert in ieder seizoen. In deze seizoenswandeling 

toont een gids je de meest bijzondere plekken, waar geuren en kleuren volop aanwezig zijn. 

Geniet van een heerlijke zomerwandeling onder schaduwrijke bomen en langs vrolijke 

kleurentuinen. Je krijgt interessante weetjes en ontdekt het leven van bomen en planten 

doorheen de vier seizoenen. Inschrijven voor deze wandeling is niet nodig. 

www.arboretumkalmthout.be 
 
Meer info: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 

Perscontact: Bram Rammeloo, M 0498 16 47 04, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 

Wellness in het zwembad #TerraNova2019 

15 augustus, 15.30 > 20 uur #Mechelen 
 

In het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker kan je op 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 
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met een animator knutselen of een spelletjes spelen. Zin ? 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 

Workshop lemen 
17 augustus, 10> 16 uur, #Westerlo  
 

Mooi geplaatste leempleister geeft een rustgevende en warme uitstraling aan je woning. Het 

geeft je woning ook een decoratieve meerwaarde. Voor renovatieprojecten biedt de 

toepassing van leem vaak een oplossing. Leempleister kan daarna ook overschilderd worden 

met leemverf of leemstructuurverf. Interesse om dit toe te passen in je eigen woning? 

Schrijf je dan in voor deze workshop van Kamp C op 17 augustus. Een vakman met heel 

wat praktijkervaring leert je de techniek onder de knie te krijgen en beantwoordt jouw 

vragen over de toepassing die geschikt is voor jouw woning www.kampc.be > agenda  

 
Adressen: Kamp C, Britselaan 2, Westerlo 
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, E diana.grasso@kampc.be 

Rivierenhof Schemerwandeling 

17 augustus, 20 > 22.30 uur #Deurne 
 

Het mooiste moment van de dag is het moment waarop de nacht valt. Het licht verkleurt en 

langzaam wordt het donker. In de natuur komen schemer- en nachtdieren tot leven. Kom 

op 17 augustus genieten van dit ‘uur van de wolf’ in het Provinciaal Groendomein 

Rivierenhof. Samen met een natuurgids ga je op zoek naar (sporen van) konijnen en 

muizen. Later op de avond kruisen vleermuizen en nachtvlinders je pad. Deze wandeling 

wordt georganiseerd door de Provinciale Groendomeinen i.s.m. VMPA Natuurgidsen. 

Inschrijven: www.provincieantwerpen.be > rivierenhof 
 

Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 

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

Week 34 van 19 tot 25 augustus 

Kamp C geeft gratis bouwadvies 
19 augustus, 13 > 17 uur #Lint  
 

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 19 augustus verwelkomen de provinciale 

experten van Kamp C je van 13 tot 17 uur in het gemeentehuis van Lint. 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 Lint, Koning Albertstraat 41, Lint 
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, E diana.grasso@kampc.be 

Kempentrek van De Averegten naar Hertberg #TerraNova2019 

23 augustus, 8 > 19 uur #Herselt #Heist-op-den-Berg 
 

Trek je wandelschoenen aan en wandel 21,7 kilometer van Heist-op-den-Berg naar Herselt 

langs trage en groene wegen. Je vertrekt in het Provinciaal Groendomein De Averegten aan 

het onthaalgebouw tussen 8 en 10 uur. Je krijgt een wandelkaart en wandelt zelfstandig (of 
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in kleine groep). Na 11 kilometer kan je genieten van een lekkere picknick en je kan er je 

drinkbussen vullen. Aangekomen in Provinciaal Groendomein Hertberg brengt een bus je 

terug naar De Averegten. Deze dagtocht is geschikt voor volwassenen en kinderen ouder 

dan 12 jaar die goed kunnen stappen. Honden zijn toegelaten aan de leiband. Inschrijven: 

www.terranova.be 
 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Mini-Kempentrek van De Averegten naar Westmeerbeek #TerraNova2019 

23 augustus, 8 > 19 uur #Westmeerbeek #Heist-op-den-Berg 
 

Als de 21 km lange Kempentrek van De Averegten naar Hertberg net iets te lang zou zijn 

voor jou en je gezin, kan je ook gaan voor deze ‘mini-Kempentrek’! Deze prachtige 

landschapswandeling van 11 km is voor iedereen en loopt van Heist-op-den-Berg tot 

Westmeerbeek langs trage en groene wegen. Je vertrekt in het Provinciaal Groendomein De 

Averegten aan het onthaalgebouw tussen 8 en 10 uur. Wij voorzien een wandelkaart en 

allerlei leuke en interessante informatie voor onderweg. Je wandelt zelfstandig (of in kleine 

groep). Na 11 kilometer ben je op je eindbestemming in Westmeerbeek. Daar krijg je een 

lekkere picknick en brengt een bus je terug naar De Averegten. Deze tocht is geschikt voor 

volwassenen en kinderen die goed kunnen stappen. Honden zijn toegelaten aan de leiband. 

Inschrijven: www.terranova.be 
 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Vleermuizenwandelingen voor kinderen en volwassenen in het Prinsenpark  
23 augustus, 14 > 16 uur en 20 > 22 uur #Retie 
 

Het nachtelijke leven van de vleermuis bleef de mens doorheen de eeuwen fascineren. 

Hierdoor ontstonden er vele fantasierijke verhalen. Maar wat kunnen deze nachtvliegers nu 

echt? Op 23 augustus zijn er twee vleermuizenwandelingen in het Provinciaal Groendomein 

Prinsenpark. Van 14 tot 16 uur neemt de boswachter kinderen van 6 tot 12 jaar mee op 

tocht. ’s Avonds van 20 tot 22 uur kunnen volwassenen en kinderen van +12 jaar een 

vleermuizenwandeling volgen. Na een korte voorstelling ga je samen met de domeinwachter 

in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark op zoek naar vleermuizen. Met de hulp van 

enkele batdetectors en onze zintuigen op scherp ga je er vast verschillende zien. Info en 

inschrijven: www.provincieantwerpen.be > prinsenpark 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 

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

Oeverhoppen: gezinsfietstocht #TerraNova2019 

24 & 25 augustus, 10 >17 uur #Boom 
 

Oeverhoppen neemt je mee langs 10 supertoffe fietsknooppunten in het Scheldeland. Je 

fietst in totaal 17 kilometer, onderweg word je getrakteerd op een lekkere picknick en 

enkele andere verwennerijen. Zo ben je rond voor je het weet! Op zaterdag 24 of zondag 25 

augustus kan je met het hele gezin per fiets op ontdekking gaan doorheen het Scheldeland. 

Vertrek waar en wanneer het uitkomt, geniet van een overzet, het mooie gebied, en de 

picknick die je tussen 11.30 uur en 14 uur kan opeten in Blaasveldbroek! Ook aan het 

fietsbelevingscentrum De Velodroom aan Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, vind je 

een leuke stopplaats met streekproductenmarkt! Je kan ook ter plaatse fietsen huren. Info 

en inschrijven via: www.terranova.be 
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Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Hoek 129 ( ter hoogte van fietsknooppunt 26), Boom 
Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, E kathleen.vandendriessche@deschorre.be 

Zonnige groeten uit Vrijbroek 

25 augustus, 13 > 18 uur #Mechelen 
 

Op zondag 25 augustus tussen 13 en 18 uur kun je komen genieten van pracht en praal van 

de historische tuinen van het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark. Die dag zetten we al 

onze bloementuinen in de kijker en kan je onze nieuwe aanwinsten ontdekken. De 

medewerkers van het Vrijbroekpark tonen je graag en fier hun werk van een heel jaar. 

Bezoekers kunnen de bloemen dan op hun mooiste moment zien en doen zo hopelijk wat 

inspiratie op om in de eigen tuin aan de slag te gaan met bij- en vlindervriendelijke 

bloemen, met eetbare bloemen, met nostalgische bloemen als dahlia’s en canna’s of met 

rozen en rotsplanten. Deze dag valt in het weekend van de Nationale open exotentuindagen. 

Info: 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 

Ontdek het gerestaureerd ven van de Brechtse Heide 

25 augustus, 11.30 uur #Brecht 
 

Iedereen kent de Kalmthoutse heide met haar stuifduinen en vennen, maar wist je dat er 

ook buiten de bekende heidegebieden honderden vennen liggen? Plons mee in één van de 

markante vennen van de Voorkempen! Op zondag 25 augustus kan je een gerestaureerd 

ven van de Brechtse Heide ontdekken tijdens een unieke verrassingsactiviteit met picknick 

voor jong en oud. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Registreer via 

www.rldevoorkempen.be of T 03 312 87 11. Er is plaats voor maximum 50 deelnemers.  
 

Adres: Parking GC Van de Noot, Mudaeusstraat 9, Brecht 
Perscontact: Sophie Maris, T 03 312 98 73, E Sophie.maris@provincieantwerpen.be 

Week 35 van 26 tot 31 augustus 

Cursus plant-aardig papier in de vier seizoenen  
27 augustus, 10 > 16 uur #Kalmthout 
 

In de cursus op 27 augustus leer je plantaardig papier gieten op basis van brandnetelpulp 

uit de arboretumtuin. In de zomer is de plant rijk aan cellulose, perfect voor de aanmaak 

van plantaardig papier. Verlos het Arboretum Kalmthout van overtollige brandnetels en 

ontdek hoe je met deze planten daarna duurzaam papier kan maken. Je leert grote vellen 

papier gieten volgens de oosterse methode, op basis van de voorbereide papierpulp (enkel 

bij goed weer, bij regen voorziet de lesgever een alternatief programma). Inschrijven: 

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

Ga op stap met de schapenherder en zijn kudde 

28 augustus, 14 > 15 uur #Retie 
 

Ontmoet op 28 augustus 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: 

mailto:kathleen.vandendriessche@deschorre.be
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/vrijbroekpark/kalender-vrijbroekpark.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/provinciale-groendomeinen-regio-mechelen/kalender/zonnige-groeten.period_1.html
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www.provincieantwerpen.be> Prinsenpark 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Vleermuizenwandeling Hoge Mouw 

30 augustus, 20 > 22 uur #Kasterlee 
 

Het nachtelijke leven van de vleermuis bleef de mens doorheen de eeuwen fascineren. 

Hierdoor ontstonden er vele fantasierijke verhalen. Maar wat kunnen deze nachtvliegers nu 

echt? Je krijgt een korte voorstelling en daarna ga je samen met de domeinwachter in het 

Provinciaal Groendomein Prinsenpark op zoek naar vleermuizen. Met de hulp van enkele 

batdetectors en onze zintuigen op scherp ga je er vast verschillende zien. Inschrijven: 

www.provincieantwerpen.be > Hoge Mouw 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Hoge Mouw, Lichtaartsebaan 45, Kasterlee 

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

Studio 100 Zomerfestival 
31 augustus,10 > 14 uur #Boom 
 

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre en Studio 100 presenteren het eerste Studio 100 

Zomerfestival! Sluit samen met al jouw Studio 100-idolen de zomer af op zaterdag 31 

augustus vanaf 10 uur in het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in Boom en geniet er 

van optredens van K3, Mega Mindy, Campus 12, Piet Piraat, Maya, Bumba, Baba Yega, 

Samson en Gert, Wilko & Keelin van Nachtwacht en nog vele anderen. Meer info en tickets: 

www.deschorre.be en www.studio100.com.  
 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 
Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, E kathleen.vandendriessche@deschorre.be 

Lekker Klassiek 

31 augustus, 16 > 23.45 uur #Boom 
 

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre en Studio 100 presenteren de derde editie van 

Lekker Klassiek. Bezoekers kunnen in dit prachtige domein genieten van de pareltjes uit de 

klassieke muziek. Op het programma staan dit jaar voor eerst ook een musicalconcert met 

het beste van de musicals “14-18”, “40-45” en “Daens” gebracht door een topcast en een 

symfonisch orkest. Terwijl je smaakpapillen genieten van heerlijke gerechten, geserveerd 

door de bekende topchefs van kookzender Njam, kan je je laten verrassen door klassieke 

optredens op het festivalterrein. De dag wordt afgesloten met een groots slotconcert met 

symfonisch orkest. Meer info en tickets: www.deschorre.be en www.lekkerklassiek.be  
 

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

Langlopende activiteiten  

“Wandeling van het jaar”: wandel en stem 

> 31 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 en met 31 

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

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

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

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/prinsenpark/kalender-prinsenpark.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/provinciale-groendomeinen-regio-kempen/kalender/schaapsherderdag-augustus.period_1.html
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https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/hoge-mouw/kalender-hoge-mouw.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/provinciale-groendomeinen-regio-kempen/kalender/vleermuizenwandeling-av.period_1.html
mailto:nancy.wouters@provincieantwerpen.be
https://www.deschorre.be/evenementenkalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/de-schorre/kalender/studio-100-zomerfestival.period_1.html
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https://www.deschorre.be/evenementenkalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/de-schorre/kalender/lekker-klassiek-.period_1.html
http://www.lekkerklassiek.be/
mailto:kathleen.vandendriessche@deschorre.be
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Perscontact: Mariel Rosier, M 0474 48 30 75, E mariel.rosier@provincieantwerpen.be 

eTuktuks Laakdal 
> 31 augustus, 13.30 > 17 uur #Laakdal 
 

Huur eens een dag een elektrisch aangedreven Tuktuk en verken vanuit de historische 

stoomzagerij in Laakdal de mooie streek van de Merode. Kies een route met focus op 

landbouw of landschap, beslis wie er chauffeur van dienst is en vertrek voor een leuke 

tocht. Vergeet onderweg niet uit te stappen om de natuur- en erfgoedparels van de Merode 

van dichtbij te ontdekken en te proeven van al het lekkers van de streek. Alle info op 

www.etuktuks.be.  

 
Adres: etuktuks, Heistraat 2A, Laakdal 
Perscontact: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, E Philippe.Debacker@kempenslandschap.be 

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

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: Mariel Rosier, T 03 240 63 93, E mariel.rosier@provincieantwerpen.be 

Ontdek de vernieuwde Smokkelaarsroute met de fiets 

#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 

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 download je via https://www.kempen.be/route/smokkelaarsroute 
 
Perscontact: Mariel Rosier, M 0474 48 30 75, E mariel.rosier@provincieantwerpen.be 

VrijBOEKpark en Boekenuil leest voor 

>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 die vrijwilligers van de bibliotheek van Mechelen komen voorlezen. 

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 

Oevernachten in het Zilvermeer #TerraNova2019 

> 31 augustus #Mol 
 

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

mailto:mariel.rosier@provincieantwerpen.be
http://www.etuktuks.be/
mailto:Philippe.Debacker@kempenslandschap.be
https://www.kempen.be/route/meerdaags-fietsplezier-meesterlijk-fietsen-de-kempen
mailto:mariel.rosier@provincieantwerpen.be
https://www.kempen.be/route/smokkelaarsroute
mailto:mariel.rosier@provincieantwerpen.be
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/vrijbroekpark.html
https://www.mechelen.traveltopper.eu/vrijboekpark-zomervakantie-mechelen/
mailto:sarah.wouters@provincieantwerpen.be
https://twitter.com/search?q=%23TerraNova2019&src=typd


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 

> 31 augustus #Heist-op-den-Berg 
 

Op zoek naar een leuke activiteit om samen met je (klein)kind te doen? Kom dan naar de 

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 10-11/8 

en 24-25/8. 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 

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 

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 

Zomer in kasteel d'Ursel: bezoek het kasteel + zomerzoektocht 

> 9 september, 13 > 18 uur #Bornem 
 

Deze zomer zet Kasteel d’Ursel zijn deuren wagenwijd open. Tijdens de 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. Een zomerzoektocht leidt je door het park en 

de polders, langs de Scheldedijk en het paviljoen De Notelaer. De winnaar krijgt een 

prachtige prijs: een gratis weekend voor acht personen in het Atelier van Antonine! Tot en 

met 8 september kan je de opgave 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 

Zomerspeurtocht: Het betoverende avontuur 

> 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 

http://www.terranova.be/
mailto:nena.agyei@zilvermeer.be
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http://www.kolonie57.be/
mailto:Philippe.Debacker@kempenslandschap.be
http://www.kasteeldursel.be/
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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 

Zomerzoektocht Suzie Sloddervos 

>31 augustus #Retie 
 

Aan het onthaal van het Provinciaal Groendomein 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. 

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

Zomerzoektocht De Reeënridder 

>13 september #Herselt 
 

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

het Provinciaal Groendomein Hertberg 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, Diestsebaan 28, Herselt 

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

Rivierenhof Schattenjacht #TerraNova2019 

1 augustus > 31 augustus #Deurne 
 

Ontdek de mooie plekjes van het Provinciaal Groendomein Rivierenhof en leer bij over de 

geschiedenis van het domein. Zoek onderweg letters, foto's en los vragen op. Kraak de code 

en vind de schat van het Rivierenhof. Speurplezier gegarandeerd, met of zonder kinderen 

(niet voor kleuters). De zoektocht van 4,8 km biedt ongeveer een halve dag (op wielen) tot 

een dag (te voet) speurplezier in het park. Deze zomerzoektocht kost vijf euro per boekje 

en is te koop aan het startpunt bij de domeinwachtersvilla van het Rivierenhof, 

Turnhoutsebaan 246 in Deurne of online via Terra Nova. Je kan deze zoektocht ook 

combineren met een bezoek aan de Kinderboerderij (gesloten op vrijdag en zaterdag), de 

speeltuin, de minigolf of het doolhof ernaast. Deze zoektocht wordt mee georganiseerd door 

Terra Nova en is een van de Schatten van Vlieg. www.terranova.be  
 

Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 

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

Algemene persinfo provincie Antwerpen 

Algemeen perscontact provincie Antwerpen: 
Hilde Verhelst, persattaché provincie Antwerpen 
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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  

 

mailto:hilde.verhelst@provincieantwerpen.be
http://www.twitter.com/hildeverhelst
mailto:perscontact@provincieantwerpen.be

