
 
Activiteitenkalender 

OKTOBER 
Provincie Antwerpen 

 

De herfst doet de bossen geuren en kleuren. In de provinciale groendomeinen ontdek je 

tijdens de Week van het Bos de verborgen geheimen van bomen, paddenstoelen en 

trekvogels. Ondertussen stappen de schaapherders en hun schapen weer in de richting van 

hun winterverblijven. Op Ecodroom en in Kamp C kan je je laten inspireren om mee te 

stappen op weg naar een duurzamere toekomst. En in Balen is Pop-up Europa te gast met 

een film, verhalen en kwisvragen die Europa dichter bij ons bed brengen. Ook in oktober 

valt er dus heel wat te beleven met en in de provincie Antwerpen! 

Week 40 van 1 tot 6 oktober 

Pop up Europa strijkt neer in Balen 

20 september > 27 oktober  
 

Van 20 september tot 27 oktober staat Balen in het teken van Europa met een 

tentoonstelling in de bibliotheek, voorstellingen, acties voor scholen en wedstrijden. Pop up 

Europa is een initiatief van provincie Antwerpen, in samenwerking met gemeente Balen om 

Europa dichterbij de burger te brengen. Het volledige programma is te lezen op 

www.popupeuropa.be 

 
Adres: diverse locaties in Balen 
Perscontact: Jeannette Zuidema, M 0488 83 47 26, E jeannette.zuidema@provincieantwerpen.be 

Bedrijven welkom om 3D-printing in de bouw te ontdekken op Kamp C 

4 oktober, 13 > 18 uur #Westerlo 
 

Op 4 oktober nodigt Kamp C de bedrijfswereld uit om 3D-printing in de bouw te ontdekken. 

Maak kennis met de grootste 3D-betonprinter in Europa tijdens verschillende demonstraties. 

Bekijk van kortbij hoe deze innovatieve printer werkt en wat de resultaten zijn. Ontdek wat 

3D-printing en digitalisering kunnen betekenen voor jouw bouwprojecten, hoe je samen met 

andere bedrijven de mogelijkheden van 3D-printing in de praktijk kunt vertalen en hoe ze in 

de circulaire economie passen. Binnenkort print de 3D-printer een demogebouw. Geniet 

alvast van deze sneak preview! Inschrijven: www.kampc.be 
 
Adres: Kamp C, Britselaan 2, Westerlo 
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, , diana.grasso@kampc.be 

Dauwtrip in Hertberg 

6 oktober, 6.30 > 8.30 uur #Herselt 
 

Dauwtrappen is heel vroeg opstaan om vervolgens een wandeling in de natuur te maken. 

Samen met de domeinwachter van het Provinciaal Groendomein Hertberg trek je op 6 

oktober om half zeven het ochtendfrisse bos in en ga je reeën spotten. Aansluitend geniet je 

van enkele heerlijke lenteknabbels en kan je foto’s en filmpjes van onze bosbewoners 
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bekijken. Kinderen vanaf 12 jaar, honden zijn toegelaten. www.provincieantwerpen.be > 

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

Vogeltrekwandeling  
6 oktober, 9.30 > 11.30 uur #weekvanhetbos #Retie  
 

In de Week van het Bos ben je op zondag 6 oktober welkom in het Provinciaal Groendomein 

Prinsenpark in Retie. De herfst is begonnen, de dagen worden kouder en natter. Veel vogels 

trekken naar warmere oorden. Het is een tocht die niet zonder risico’s is. Waarom doen ze 

het dan en hoe weten ze de weg? In de vogeltrekwandeling van 9.30 tot 11 uur geven de 

domeinwachters een antwoord op al je vragen. In een korte presentatie ga je samen met 

hen op reis. Een verrekijker kan handig zijn om daarna samen voorbijtrekkende vogels te 

spotten in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark. Inschrijven voor 3 oktober. 

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

Welkom op de oudste plantenbeurs van België 

6 oktober, 10 > 17 uur #Kalmthout 
 

De plantendag van Arboretum Kalmthout op zondag 6 oktober is een niet te missen 

evenement voor elke bloem- en plantenliefhebber! Op deze oudste plantenbeurs van België 

bieden zorgvuldig geselecteerde meesterkwekers en verzamelaars uit binnen- en buitenland 

een ongekende variatie van bijzondere, nieuwe en zeldzame tuinplanten. Elk zijn ze 

specialist binnen hun aangeboden sortiment. Maak van de gelegenheid gebruik voor een 

wandeling door de arboretumtuin, volop in herfstkleuren. Tussen 11 en 16 uur zijn er elk 

uur gratis rondleidingen met gids, ze duren ongeveer één uur.  

Info: www.arboretumkalmthout.be 
 

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

Ontdek duurzaam bouwen en 3D-printing tijdens Open Bedrijvendag 

6 oktober, 10 > 17 uur #openbedrijvendag #Westerlo 
 

Tijdens de Open Bedrijvendag op zondag 6 oktober staan de deuren van het provinciaal 

centrum voor duurzaam bouwen en verbouwen voor jou open. Kamp C neemt je mee in de 

wereld van de innovatieve bouwsector. De provinciale experts leiden je van a tot z door het 

bouwverhaal. Ontdek de grootste 3D-betonprinter van Europa die binnenkort een huis print. 

Klinken de plannen voor het eerste circulaire gebouw van België je als muziek in de oren? 

Op Kamp C ben je mee met de nieuwste trends! Volg het aanbod van workshops en 

infosessies en ontdek welke interessante bouwprojecten aanwezig zijn op www.kampc.be . 

Kom langs, geef je ogen de kost en laat je verrassen, verleiden en overdonderen! Info: 

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

Ecodroom met rommelmarkt en repair café 

6 oktober, 13 > 18 uur #weekvanhetbos #Deurne  
 

Op 6 oktober maak je tijdens de milieuhappening Ecodroom kennis met haalbare, 
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duurzame, lokale en lekkere alternatieven voor een gezond leven met een kleinere 

ecologische voetafdruk. Kom zeker ook snuisteren op de rommelmarkt, spring eens binnen 

in de recycle-galerij of breng iets binnen bij het repair café van de Spectrumschool, want 

hergebruik en duurzaamheid gaan hand in hand. Ecodroom vind je in het Provinciaal 

Groendomein Rivierenhof aan de Parkweg tussen Ruggeveldlaan en omgeving kasteel 

Rivierenhof. De rommelmarkt bevindt zich in parkzone Oost www.provincieantwerpen.be 

>Rivierenhof 
 

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

Rupelzondagen: genieten van de Rupelstreek 

6 oktober, 14 > 17 uur #Boom 
 

Op zondag 6 oktober kan je genieten van de laatste Rupelzondag van het jaar. Verschillende 

musea en bezoekerscentra in de Rupelstreek stellen dan 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 41 van 7 tot 13 oktober  

Kamp C geeft gratis bouwadvies  
7 oktober, 13 > 17 uur #Wuustwezel #Schelle 
 

Bracht de voorbije vakantie inspiratie voor bouw- of verbouwplannen? Vraag gratis en 

onafhankelijk advies bij jou in de buurt. Op 7 oktober verwelkomen de provinciale experten 

van Kamp C je van 13 tot 17 uur in het gemeentehuis van Wuustwezel en van Schelle. 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 Wuustwezel, Gemeentepark 1, Wuustwezel  
Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle 
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, E diana.grasso@kampc.be 

Participatie: Infomarkt in Dessel over het PRUP Wegverbinding N18-N118 

8 oktober, 19 > 21 uur #Dessel 
 

De woonkernen in Mol, Dessel en Retie krijgen heel wat vrachtverkeer te slikken door de 

vele bedrijven in de onmiddellijke omgeving. Om dit vrachtverkeer uit die woonkernen te 

houden, werkt de provincie Antwerpen aan een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 

voor de aanleg van een nieuwe weg. De startnota van het plan is nu klaar. Ze bevat de 

mogelijke alternatieven die de provincie Antwerpen verder gaat onderzoeken. Ook hoe de 

provincie tot die alternatieven kwam en hoe ze die gaat onderzoeken, vind je terug in de 

startnota. Tijdens de publieke raadpleging van 4 oktober tot en met 2 december 2019 kan 

iedereen die startnota inkijken en er zijn mening geven over geven.  

Op dinsdag 8 oktober organiseert de provincie een eerste infomarkt in Dessel. Je vindt dan 

een samenvatting van de startnota op posters en je kunt er vragen stellen aan de 

projectleiders. De infomarkt is toegankelijk van 19 tot 21 uur.  

Op 14 oktober komt de infomarkt ook naar Retie en op 17 oktober naar Mol.  
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Info: www.provincieantwerpen.be/kalender 

 
Adres: Administratief Centrum De Plaetse, Hannekestraat 1, Dessel 
Perscontact: Katrijn Vercammen, M 0477 46 70 82, E katrijn.vercammen@provincieantwerpen.be 

Kamp C geeft gratis bouwadvies  
9 oktober, 13 > 17 uur #Schilde  
 

Heb je inspiratie voor bouw- of verbouwplannen? Vraag gratis en onafhankelijk advies bij 

jou in de buurt. Op 9 oktober verwelkomen de provinciale experten van Kamp C je van 13 

tot 17 uur in het gemeentehuis van Schilde. 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 Schilde, Brasschaatsebaan 30, Schilde  

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

Hoe bewaar je monumenten op een innovatieve manier? 

9 oktober, 11 tot 16 uur #‘s-Hertogenbosch 
 

DEMI MORE staat voor "Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation 

gives More". Sinds 2016 heeft Interreg onderzocht hoe we monumenten op een energie-

efficiënte en innovatie manier kunnen behouden voor de toekomst. Nu het einde van het 

project in zicht is, komen Kempens Landschap (BE) en provincie Noord-Brabant (NL) jou op 

9 oktober in ’s Hertogenbosch, vertellen wat er bij de 6 monumenten in Vlaanderen en 

Brabant is uitgevoerd en wat ze onderweg hebben geleerd. Het belooft een inspirerende dag 

te worden met ruimte voor discussie en leren van elkaar over doorlopen processen en 

(on)mogelijke technieken. Inschrijven: info@maakmonumentenduurzaam.eu  
 
Adres: Provinciehuis Noord Brabant, Brabantlaan 1,‘s Hertogenbosch 
Perscontact: Annemie Nagels, T 015 22 82 32, E annemie.nagels@kempenslandschap.be 

Participatie: Infomarkt in Geel over het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis 

10 oktober, 19 > 21 uur #Geel 

 

Om het doorgaande vrachtverkeer uit de kern van Geel te houden, werkt de provincie 

Antwerpen aan een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). Dat plan zoekt naar een 

manier om de Ring van Geel (R14) met de Retieseweg (N118) te verbinden. De startnota 

van het plan is nu klaar. Ze bevat de mogelijke alternatieven die de provincie Antwerpen 

verder gaat onderzoeken. Ook hoe de provincie tot die alternatieven kwam en hoe ze die 

gaat onderzoeken, vind je terug in de startnota. Tijdens de publieke raadpleging van 4 

oktober tot en met 2 december 2019 kan iedereen de startnota inkijken en er zijn mening 

geven over geven.  

Op donderdag 10 oktober organiseert de provincie een infomarkt in Geel. Je vindt dan een 

samenvatting van de startnota op posters en je kunt er vragen stellen aan de projectleiders. 

De infomarkt is toegankelijk tussen 19 tot 21 uur.  

Info: www.provincieantwerpen.be/kalender 
 
Adres: cc De Werft, Werft 32 in Geel 
Perscontact: Katrijn Vercammen, M 0477 46 70 82, E katrijn.vercammen@provincieantwerpen.be 

Participatie: inwonersavond inrichting overstromingsgebied Laakbeek 

10 oktober, 18.30 tot 22 uur #Beerse 
 

Het gebied rond de Laakbeek in Beerse is gevoelig voor overstromingen. Daarom wil de 
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provincie Antwerpen samen met de gemeente Beerse en het Regionaal Landschap Grote en 

Kleine Nete extra ruimte voor water creëren. Omdat het beoogde stukje terrein midden in 

het centrum van Beerse ligt, ter hoogte van de Eikenstraat en de Heibergstraat, nodigen ze 

de omwonenden uit om mee na te denken over de inrichting van het overstromingsgebied. 

Op donderdag 10 oktober nodigt de provincie Antwerpen je uit voor een eerste 

inwonersavond in het Woonzorgcentrum Heiberg. Samen met de inwoners worden dan de 

resultaten uit de bevraging besproken om daarna samen een verkennende zoektocht te 

beginnen naar wat men wil en binnen de mogelijkheden kan realiseren. 

Vanaf 11 oktober tot 5 november volgt een tweede participatieronde waarin mensen via het 

online platform extra ideeën, suggesties en bedenkingen kunnen formuleren.  

Op 7 november staat dan opnieuw een inwonersavond gepland.  

Meer info: https://laakbeek.bpart.be  
 

Adres: Woonzorgcentrum Heiberg, Heibergstraat 17, Beerse 
Perscontact: Helke Verdick, M 0484 09 05 97, E helke.verdick@provincieantwerpen.be 

Première Woesten van OPMAAT/Ignace Cornelissen 

10 oktober, 20.15 uur #Turnhout 
 

Ignace Cornelissen regisseert de succesvolle debuutroman van Kris Van Steenberge en gaat 

op 10 oktober in première in de schouwburg van de Warande. Opmaat speelt zich af in 

Woesten, een dorp in de Westhoek. Het vrolijke meisje Elisabeth groeit er op tot jonge 

vrouw. Mannen cirkelen rond haar. Ieder van hen heeft zo zijn eigen redenen. Elisabeth 

wordt zwanger van de jonge dokter Guillaume Duponselle. Ze trouwen en Elisabeth bevalt 

van een tweeling. Valentijn is een prachtige baby van bij de geboorte. Zijn broer is zo 

mismaakt dat het ernaar uit ziet dat hij snel zal overlijden. Guillaume vindt ‘het gedrocht’ 

niet eens een naam waard. Tegen alle verwachtingen in blijft Nameloos leven. Een mens 

haakt zich vast aan zijn verlangens. Tot de oorlog in de verte rommelt. www.dewarande.be 
 
Adres: cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, Turnhout 
Perscontact: Mieke Mermans, T 014 47 23 02, E mieke.mermans@warande.be 

Bijzondere Bomenwandeling 

13 > 20 oktober #WeekvanhetBos #Herselt 
 

Tijdens de Bijzondere Bomenwandeling in het Provinciaal Groendomein Hertberg ontdek je 

het verborgen leven van bomen en nadien bekijk je het bos met andere ogen. Je hoeft geen 

bomenknuffelaar te zijn om te weten dat in een bos verbazingwekkende dingen gebeuren. 

Op deze bomenwandeling ontdek je fascinerende verhalen over de ongelooflijke 

vaardigheden van bomen. Want net als de mensen wonen bomen samen met hun kinderen, 

communiceren ze met elkaar en zorgen ze voor elkaar. De wandeling is ongeveer 2 km lang 

en voor iedereen toegankelijk! Je start in het speelbos aan het Startbord en volgt de pijl 

langs het rolstoelpad. De Bijzondere Bomenwandeling is geschikt voor iedereen die kan 

rollen, lopen, rennen, springen en weer opstaan! www.provincieantwerpen.be > Hertberg 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, tegenover Mie Maan, Diestsebaan 28, Herselt 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Wandeling: Paddenstoelen op de Kesselse Heide 

13 oktober, 10 > 12 uur #WeekvanhetBos #Kessel 
 

Paddenstoelen komen voor in alle vormen en kleuren, in groep of haast onzichtbaar, soms 

lekker, soms giftig. Ga mee op stap voor een leerrijke wandeling in het Provinciaal 

Groendomein Kesselse Heide waarbij geen vraag over paddenstoelen onbeantwoord blijft. 

Schrijf in voor de kinderwandeling (6 tot 12 jaar) en/of de wandeling voor volwassenen. 

Beide wandelingen gaan gelijktijdig door in samenwerking met Natuurpunt De Wielewaal. 
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www.provincieantwerpen.be >Kesselse Heide 
 

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

Muzikale wandeling in het Vrijbroekpark 

13 oktober, 13 > 18 uur #WeekvanhetBos #Mechelen 
 

Op zoek naar geluid en stilte in het park? Hou je van knisperende herfstblaadjes? Hoor je de 

elfjes zingen? Kun je de natuur gebruiken als instrument? Ontdek het op zondag 13 oktober 

tijdens een mooie, muzikale wandeling. In de Week van het Bos organiseert Provinciaal 

Groendomein Vrijbroekpark deze muzikale wandeling voor gezinnen in samenwerking met 

de muziekacademie van Mechelen. Je wandelt op eigen tempo. Starten doe je tussen 13 en 

15 uur aan het bezoekerscentrum. www.provincieantwerpen.be >Vrijbroekpark 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 92,  E sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Herfstwandeling Prinsenpark 

13 oktober, 14 > 16 uur #WeekvanhetBos #Retie 
 

Paddenstoelen komen heel het jaar rond voor. Maar in de herfst kunnen ze na een fikse 

regenbui massaal uit de grond schieten. Wil je graag mee uitzoeken of er kabouters in 

wonen, of je ze kan eten of waarom ze van groot belang zijn voor de natuur? Volg dan de 

domeinwachter door het Provinciaal Groendomein Prinsenpark tijdens een leerrijke 

wandeling op zondag 13 oktober van 14 tot 16 uur. De wandeling is gratis, maar je moet 

inschrijven voor 9 oktober. www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk, Retie 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

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

13 oktober, 13 > 16 uur #Mol 
 

In het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer kan je al roetsjend een tocht maken tussen 

de boomtoppen en over de grote roeivijver. Het ziplineparcours 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 oefenparcours en het ziplineparcours voor gevorderden over 

het water. Op zondag 13 oktober is er een instuifdag om de zipline te ontdekken. 

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 42 van 14 tot 20 oktober  

Participatie: Infomarkt in Retie over het PRUP Wegverbinding N18-N118 

14 oktober, 19 > 21 uur #Retie 
 

De woonkernen in Mol, Dessel en Retie krijgen heel wat vrachtverkeer te slikken door de 

vele bedrijven in de onmiddellijke omgeving. Om dit vrachtverkeer uit deze woonkernen te 

houden, werkt de provincie Antwerpen aan een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 

voor de aanleg van een nieuwe weg. De startnota van het plan is nu klaar. De nota bevat de 

mogelijke alternatieven die de provincie Antwerpen verder gaat onderzoeken. Ook vind je 

erin terug hoe de provincie tot die alternatieven kwam en hoe ze die wil onderzoeken. 
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Tijdens de publieke raadpleging van 4 oktober tot en met 2 december 2019 kan iedereen de 

startnota inkijken en er zijn mening geven over geven.  

Op maandag 14 oktober organiseert de provincie een infomarkt in Retie. Je vindt dan een 

samenvatting van de startnota op posters en je kunt er vragen stellen aan de projectleiders. 

De infomarkt is toegankelijk tussen 19 tot 21 uur. 

Op 17 oktober kan je de infomarkt ook nog bezoeken in Mol.  

Info: www.provincieantwerpen.be/kalender 
 
Adres: Gemeenschapscentrum ‘Den Dries’, Kerkhofstraat 37, Retie 
Perscontact: Katrijn Vercammen, M 0477 46 70 82, E katrijn.vercammen@provincieantwerpen.be 

Veldloop secundair onderwijs & Survival Sport Vlaanderen 

16 oktober #Mol 
 

Duizend enthousiaste scholieren uit het secundair onderwijs nemen deel aan de 

scholenveldloop in het provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer in het kader van de 

Wisselbeker Gouverneur. Leerlingen uit de derde graad kunnen die dag kiezen om samen 

met hun schoolvrienden een nieuwe uitdaging aan te gaan in de Survival Traphy van Sport 

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

Participatie: Infomarkt in Mol over het PRUP Wegverbinding N18-N118  
17 oktober, 19 > 21 uur #Mol 
 

De woonkernen in Mol, Dessel en Retie krijgen heel wat vrachtverkeer te slikken door de 

vele bedrijven in de onmiddellijke omgeving. Om dit vrachtverkeer uit deze woonkernen te 

houden, werkt de provincie Antwerpen aan een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 

voor de aanleg van een nieuwe weg. De startnota van het plan is nu klaar. De nota bevat de 

mogelijke alternatieven die de provincie Antwerpen verder gaat onderzoeken. Je kan in deze 

startnota ook lezen hoe de provincie tot die alternatieven kwam en hoe ze die gaat 

onderzoeken. Tijdens de publieke raadpleging van 4 oktober tot en met 2 december 2019 

kan iedereen die startnota inkijken en er zijn mening geven over geven.  

Op donderdag 17 oktober organiseert de provincie de infomarkt in Mol. Je vindt dan een 

samenvatting van de startnota op posters en je kunt er vragen stellen aan de projectleiders. 

De infomarkt is toegankelijk van 19 tot 21 uur. Info: www.provincieantwerpen.be/kalender 
 
Adres: CC ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, Mol 
Perscontact: Katrijn Vercammen, M 0477 46 70 82, E katrijn.vercammen@provincieantwerpen.be 

Workshop tadelakt 

19 oktober, 10 > 16 uur #Westerlo 
 

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

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

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

waterafstotend is. Ideaal dus als stijlvolle muur- of meubelbekleding. Bovendien is deze 

pleister milieuvriendelijk. Wil je deze techniek onder de knie krijgen, schrijf je dan in voor 

de workshop tadelakt op 19 oktober in Kamp C. www.kampc.be 
 
Adres: Kamp C, Britselaan 2, Westerlo 
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, , diana.grasso@kampc.be 

Openingsfeest: Wondere bomenwandeling 

19 oktober, 13 > 16 uur #Retie 
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Je hoeft geen bomenknuffelaar te zijn om te weten dat in een bos verbazingwekkende 

dingen gebeuren. Op deze bomenwandeling ontdek je fascinerende verhalen over de 

ongelooflijke vaardigheden van bomen. Want net als wij, mensen, wonen bomen samen met 

hun kinderen, communiceren ze met elkaar en zorgen ze voor elkaar. Vanaf 19 oktober 

behoort de Wondere Bomenwandeling tot de vaste opstelling van het Provinciaal 

Groendomein Prinsenpark. Ontdek het verborgen leven van bomen en bekijk het bos met 

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

Telenet Superprestige De Schorre 
19 oktober, 8 > 19 uur - # Boom  
 

Op 19 oktober ben je opnieuw welkom voor de "Telenet Superprestige Cyclocross in het 

provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom. Ook dit jaar worden op dit sportieve 

topevenement grote namen uit binnen en buitenland verwacht.  

Meer info en inschrijven: via www.deschorre.be of via  https://www.cyclocrossboom.be/ 
 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 
Perscontact: Kathleen Vandendriessche, communicatieverantwoordelijke Provinciaal Recreatiedomein 
De Schorre, T 03 880 76 32, E kathleen.vandendriessche@deschorre.be 

Trek mee met de kudde schapen van Merksplas- naar Wortel-kolonie  
20 oktober, vertrek 10 uur #Merksplas #Hoogstaten 
 

Sinds 2010 trekt de herder van vzw Kemp van april tot oktober met zijn schapen door de 

dreven van Wortel- en Merksplas-Kolonie om de grasbermen kort te houden. De 

aanwezigheid van de kudde is een recreatief én ecologisch kwaliteitslabel voor de Koloniën. 

Daarom blijven Kempens Landschap, de gemeenten Hoogstraten en Merksplas en het 

Agentschap Natuur en Bos het project samen ondersteunen. Ook het agentschap Onroerend 

Erfgoed draagt financieel bij aan het project. Op zondag 20 oktober trekt de kudde van 

Merksplas-Kolonie naar Wortel-Kolonie. Je kan de tocht meemaken. De herder vertrekt om 

10 uur aan het landloperskerkhof in de Kapelstraat. De tocht gaat te voet naar de 

hoofddreef in Wortel. De tocht duurt 1,5 uur en is zo'n 5 kilometer lang. Er is geen vervoer 

terug voorzien. Honden kunnen mee als ze zijn aangelijnd. www.kolonie57.be 
 

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

Week 43 van 21 tot 27 oktober  

Kamp C geeft gratis bouwadvies  
21 oktober, 13 > 17 uur #Aartselaar 
 

Heb je inspiratie voor bouw- of verbouwplannen? Vraag gratis en onafhankelijk advies bij 

jou in de buurt. Op 21 oktober verwelkomen de provinciale experten van Kamp C je van 13 

tot 17 uur in het gemeentehuis van Aartselaar. 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 Aartselaar, Baron van Ertbornstraat 1, Aartselaar  

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

23 oktober, #Mol 
 

In het kader van de Wisselbeker Gouverneur nemen een 2000-tal scholieren uit het 

basisonderwijs deel aan deze scholenveldloop in het Provinciaal Recreatiedomein 

Zilvermeer. Kom supporteren voor je zoon, dochter, kleinzoon of kleindochter ! De 

Scholenveldloop wil de jeugd warm maken voor sport en hun fysieke conditie te verbeteren. 

www.zilvermeer.be 

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

Halloween op De Nekker 

25 oktober, 19 > 22 uur #Mechelen 
 

Op vrijdag 25 oktober kan je komen griezelen op het Provinciaal Recreatiedomein De 

Nekker tijdens de jaarlijkse Halloweentocht. Sfeervolle verlichting en griezelige acts zorgen 

voor een leuke uitstap met heel het gezin. Je kan het parcours volgen tussen 19 en 22 uur. 

www.denekker.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 

De Grote Schijn: beleef een unieke, magische wandeling in het Rivierenhof 
25 oktober > 11 november #Deurne 
 

Vorig jaar waren alle tickets in een mum van tijd de deur uit. Meer dan vijfendertigduizend 

wandelaars raakten toen betoverd en ontdekten een mystiek Provinciaal domein Rivierenhof 

in de schaduw van de nacht. Wie er dit jaar bij wil zijn, kruist alvast de herfstvakantie aan 

in de agenda. Van 25 oktober tot en met 11 november kun je in Deurne opnieuw een 

magische avondwandeling beleven langs een feeëriek verlicht pad met eeuwenoude 

fluisterende bomen en mysterieuze verrassingen onderweg. Wie te vinden is voor een uniek 

audiovisueel spektakel en zinnenprikkelende tocht door het donker, kan tickets kopen bij 

Fnac of bestelt tickets online via www.degroteschijn.be 
 

Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutstebaan 246, Deurne 
Perscontacten: Tanja Rogiest, T +32 476 39 20 21, E tanja@degroteschijn.be 
Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be 

Pop up Europa strijkt neer in Putte 

25 oktober > 22 november  
 

Van 25 oktober tot 22 november staat de gemeente Putte in het teken van Europa. Er 

worden tal van activiteiten georganiseerd. De Kick off gebeurt op de vrijdagse markt op 25 

oktober. Pop up Europa is een initiatief van provincie Antwerpen, in samenwerking met 

gemeente Putte, om Europa dichterbij de burger te brengen. Het volledige programma is te 

lezen op www.popupeuropa.be 

 
Adres: diverse locaties in Putte 
Perscontact: Jeannette Zuidema, M 0488 83 47 26, E jeannette.zuidema@provincieantwerpen.be 

Sssst…yogawandeling tussen bos en ven op de Dag van de Stilte 

26 oktober, 9 > 10.30 uur #DagvandeStilte #Herselt 
 

Het Provinciaal Groendomein Hertberg verwelkomt je op de Dag van de Stilte op 26 oktober 

in Herselt. Met een yogawandeling geniet je van een heerlijke mix van een wandeling met 
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onderweg yoga op de mooiste plekjes. Je ademt dieper, rekt je goed uit en ervaart rust en 

ruimte in de natuur en in jezelf. Deze mindful blik op jezelf, je ademhaling en de natuur zal 

je ongetwijfeld deugd doen. Draag stapschoenen en gemakkelijke kledij. Een yogamatje is 

niet nodig. De wandeling door het Provinciaal Groendomein Hertberg is kort en de 

yogahoudingen zijn makkelijk. Iedereen vanaf 15 jaar kan meedoen. Deze sessie wordt 

gegeven door Yoga Natuurlijk. Inschrijven: www.provincieantwerpen.be > Hertberg 

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

Bonte Zondag voor families 

27 oktober, 7 > 17 uur #Turnhout 
 

Dit seizoen lanceert de Warande de “Bonte Zondagen voor gezinnen”. Op een Bonte Zondag 

wordt je bezoek aan de Warande een echte dagtrip volgepropt met verrassing, 

verwondering en inspiratie. Elke Bonte Zondag kan je kiezen uit twee familievoorstellingen 

(of zie ze gewoon alle twee!) en zijn er telkens andere workshops na of voor de voorstelling. 

Zo ontwerp je mascottes die in de Warande gaan wonen, bouw je mee aan het grootste 

recyclagewerk ter wereld, maak je een voederplankje voor vogels … Spring tussendoor nog 

even binnen bij onze tentoonstelling(en). De dag wordt afgesloten met een feestje inclusief 

hippe dj. De meeste workshops zijn gratis, maar de voorstellingen zijn betalend. Kijk alvast 

naar het programma van de Bonte Zondag op 27 oktober. Wil je graag tickets boeken, dan 

kan dat ook via www.warande.be. De volgende Bonte Zondagen zijn op 17 november en 15 

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

Workshop Japans bosbaden in het Vrijbroekpark 

27 oktober, 9.30 > 12 uur #Mechelen 
 

Shinrin-Yoku is Japans, het bestaat uit 3 lettertekens 森林浴. Het betekent letterlijk bos-

baden, of m.a.w. het bos induiken, je onderdompelen in de natuur, al wandelend genieten 

van het bos, de bomen en de helende kracht van de natuur. Stap voor stap open je al je 5 

zintuigen. Je ervaart de wonderlijke schoonheid die zich ontvouwt als jij tussen de bomen 

wandelt, je proeft de vrijheid van de natuur, je voelt je levenskracht en vreugde stromen. 

Vandaar dat het helende effect van een bos therapeutisch werkt. Op 27 oktober begeleidt 

Else Nollet van Esclarmonde sessies bodbaden in het Provinciaal Groendomein 

Vrijbroekpark. De deelnameprijs bedraagt 10 euro per sessie. Het kan al fris zijn dus pas je 

kledij aan. Meer info en inschrijven op www.provincieantwerpen.be > Vrijbroekpark 
 

Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 92,  E sarah.wouters@provincieantwerpen.be  

Herfstwandeling in de Avergten 

27 oktober, 14 tot 16 uur #Heist-op-den-Berg 
 

Zin in een deugddoende herfstwandeling? Struinen door de bladeren, terwijl de zon de 

bomen in vuur en vlam zet. Paddenstoelen die je vanaf de bosrand stiekem begluren. 

Kastanjes, eikels en beukennootjes in overvloed voor de dieren. Het bos maakt zich op voor 

de naderende winter! Iedereen is welkom op de herfstwandeling van 27 oktober van 14 tot 

16 uur in het Provinciaal Groendomein De Averegten. Gratis deelname, inschrijven vóór 

woensdag 23 oktober is noodzakelijk via mail: averegten@provincieantwerpen.be . Een 

inschrijving wordt steeds per e-mail bevestigd. N.b. Honden blijven vandaag thuis. 

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

Paddenstoelen in het park 

27 oktober, 10 > 12 uur #Deurne 
 

In de herfst geven paddenstoelen geur en kleur aan het bos. Deze intrigerende organismen 

maken bovendien de kringloop rond: ze breken het oude af en geven kansen aan vruchtbaar 

nieuw leven. Tijd voor een fijne herfstwandeling op 27 oktober van 10 tot 12 uur in het 

Provinciaal Groendomein Rivierenhof. Een gedreven VMPA-natuurgids vertelt er alles over 

de verschillende soorten paddenstoelen en hun vormen, leefwijze, eetbaarheid en giftigheid. 

Inschrijven: www.provincieantwerpen.be > Rivierenhof 
 

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

Trailrun i.s.m. ARAC 

27 oktober, 10 uur #Retie 
 

De Retiese afdeling Atletiekclub ARAC organiseert op zaterdag 26 oktober Retie Trail, een 

loop over onverharde wegen met als startpunt het Provinciaal Groendomein Prinsenpark. Er 

zijn trails van verschillende afstanden (8, 16 of 31 km) alsook een kidsrun en G-run. De 

lopers worden onderweg bevoorraad en er is elektronische tijdsopname voorzien. Na het 

lopen kunnen sporters en supporters genieten van een hapje en een drankje. 

Info: www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark  Inschrijven kan vooraf via 

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

Week 44 van 28 tot 31 oktober  

Schaapsherderdag 

30 oktober, 14 > 15 uur #Retie 
 

Ontmoet een schapenherder en zijn kudde op woensdag 30 oktober. Je gaat samen met hen 

op stap in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark in Retie. Hierbij 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. Deze schaapsherderdag loopt in samenwerking met Kemp VZW. Honden zijn 

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

Langlopende activiteiten  

Fototentoonstelling 'Natuur in nen Hestsen Hof' 
> 30 oktober #Heist-op-den-Berg 
 

Van 14 augustus t.e.m. 30 oktober kan je in het onthaalgebouw van het Provinciaal 

Groendomein De Averegten een fototentoonstelling van Inge Hofmans bezichtigen. De 

mooie foto's van Inge zijn het resultaat van veel geduld en een tuin vol leven: vogels, 

vlinders, insecten, paddenstoelen en bloemen passeerden voor haar lens. 

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

Tentoonstelling: Dromen door Bomen 

7 > 31 oktober, 10 > 17 uur #Kalmthout 
 

Van 7 tot 31 oktober kan je in de galerie van Arboretum Kalmthout kennismaken met de 

levendige en hippe wolschilderijen van Mieke De Bruijne. Na een kennismaking met enkele 

vilttechnieken, raakte Mieke meer en meer gefascineerd door schapenwol en de techniek 

van het wolschilderen. Ze werkt erg graag met natuurlijke materialen en experimenteert er 

voortdurend mee. In haar zee-, bos- en heidelandschappen spelen kleuren een hoofdrol. Je 

kunt er verdwalen door bossen, luisteren naar ritselende blaadjes, de wind voelen waaien en 

wuiven langs papavers in een korenveld of over de golven van de zee. De tentoonstelling is 

vrij toegankelijk en hangt in de galerie van Arboretum Kalmthout. Info: 

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

Tai chi in de tuin 

>31 oktober, 10.30 > 12 uur #Kalmthout 
 

Beleef de seizoenen telkens op een andere manier en in alle rust met tai chi: bij de vijver, 

het bamboebos, tussen de sierkerselaars of monumentale bomen van het Arboretum 

Kalmthout. Elke donderdag, van 10.30 tot 12.00 uur oefen je onder begeleiding van Marc 

Wens. Je hoeft niet vooraf in te schrijven. Je betaalt ter plaatse aan de balie, toegang tot de 

tuin is inbegrepen. Jaarkaarthouder betaalt 7 euro. Je draagt best sportieve of soepele kledij 

en brengt een flesje water mee. Bij regen wordt een binnenlocatie voorzien. 

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

Spoorfietsen tussen Kapellen en Brasschaat  
> 3 november - elke week van dinsdag tot en met zondag #Kapellen #Brasschaat 

 

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

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

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

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

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

boeken. 

 

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

Kinderboerderij Rivierenhof 
elke. zondag, maandag en dinsdag, woensdag, donderdag 13 > 17 uur 
 

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

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

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

vrijdag en zaterdag is de Kinderboerderij gesloten. Een bezoek is gratis. Sinds juli 2018 is 

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

kan de stappenplannen downloaden via www.toerismevoorautisme.be.  

mailto:nancy.wouters@provincieantwerpen.be
https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/arboretum/kalender/plantendag-najaar0.period_1.html
mailto:abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be
https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/arboretum/kalender/taichi-.period_2.html
mailto:abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be
http://www.spoorfietsen.be/
mailto:Philippe.Debacker@kempenslandschap.be
http://www.toerismevoorautisme.be/


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

Kinderboerderij rivierenhof 
 

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

Sprookjes op Zondag 
14.00 > 15.30 uur – Sprookjeshuis Rivierenhof - Parkweg (tegenover de speeltuin aan het kasteel), 
Turnhoutsebaan 246, Deurne  
 

Iedere zondag neemt een verteller je mee op een wonderlijke tocht doorheen het 

sprookjeshuis in het Rivierenhof. Elke kamer zit vol verrassingen en dompelt je onder in een 

andere sfeer. Je luistert naar verhalen en sprookjes tot je oren er warm van worden. 

Iedereen vanaf zes jaar is welkom. Verzamelen om 13.45 uur aan het Sprookjeshuis. 

Deelnemen kost 5 euro per persoon. Reservatie (bij voorkeur enkele weken vooraf) is 

verplicht. Meer info via www.provincieantwerpen.be > Sprookjes op Zondag  

 
Beleidsverantwoordelijke: Jan De Haes, 03 240 51 97 
Perscontact: Anouche De Keyzer, communicatieverantwoordelijke Provinciale Groendomeinen Regio 
Antwerpen, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.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  

 

 

http://www.provincieantwerpen.be/
mailto:anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/rivierenhof/kalender-rivierenhof.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/provinciale-groendomeinen-regio-antwerpen/kalender/sprookjes-op-zondag.period_1.html
mailto:anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be
mailto:hilde.verhelst@provincieantwerpen.be
http://www.twitter.com/hildeverhelst
mailto:perscontact@provincieantwerpen.be

