
 
Activiteitenkalender 

JANUARI 
Provincie Antwerpen 

 

De provincie Antwerpen biedt een waaier van activiteiten aan. Januari start nog met een 

weekje kerstvakantie. Ideaal om nog met de kinderen naar het circus in De Schorre of naar 

het Suske en Wiske museum te gaan. Terwijl de provinciale groendomeinen nog tal van 

winteractiviteiten op het programma hebben – waaronder diverse workshops en geleide 

wandelingen -  waan je je in het Arboretum Kalmthout reeds in volle lente. De 

winterbloeiers bieden de hele maand een betoverend spektakel met als hoogtepunt de 

verkiezing van Miss Hamamelis. Ook voor de Warande in Turnhout zijn de wintermaanden 

de drukste tijd van het jaar met tal van interessante voorstellingen. Wie het actiever wil kan 

een opleiding voor rivierkenner starten of deelnemen aan de trail in De Schorre. Voor elk 

wat wils dus om 2020 goed in te zetten.  

Week 1 tot 1 tot 5 januari  

Boxtalino Theater Circus presenteert 'PIRATES' in De Schorre 

2, 3, 4, 5 januari, 11 en 15 uur #Boom 

 

Met de nieuwe super productie “Pirates” brengt Boxtalino Theater Circus weer spektakel van 

de bovenste plank. De “grand chapiteau” is omgetoverd in een betoverend piraten eiland 

met een indrukwekkende zeerovers galjoen. Extravagante piraten vliegen door de tent in 

een gevecht met roekeloze acrobaten. Internationale top circus acts, aanstekelijke dans 

nummers, live zang en bekoorlijke zeemeerminnen zullen jong en oud een onvergetelijke 

show ervaring bezorgen. “Pirates” is de hartverwarmende familie-uitstap tijdens de 

kerstvakantie. Een wandeling door het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre krijg je er 

gratis bij. Meer info en tickets: www.boxtalino.be  

 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 

Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32,  E kathleen.vandendriessche@deschorre.be  
Extern perscontact: Yves Boxtaele, M 0499256724, E info@boxtalino.be   

Weekendopening Suske en Wiske Museum 

3, 4 en 5 januari om 10, 13 of 15 uur #Kalmthout 
 

Het eerste weekend van januari is het Suske en Wiske Museum open voor families. 

Ga op Striptoer in de oude villa van Willy Vandersteen en ontdek wat je allemaal nodig hebt 

voor het maken van een goed stripverhaal. Niemand minder dan de tekenaar zélf neemt je 

mee door 9 kamers en geeft tips en uitleg. Aan het einde van de Striptoer heb je een 

onvergetelijk avontuur beleefd én je eigen stripverhaal gecreëerd! 

Bezoek het provinciaal Suske en Wiske museum op 3, 4 of 5 januari om 10:00, 13:00 of 

15:00 uur. 

Reserveer op voorhand je tickets, dan is er zeker plaats!. www.suskeenwiskemuseum.be  

 
Adres: Suske en Wiske Museum, Beauvoislaan 98 , Kalmthout 

Perscontact: Marleen Van Houselt, T 03 666 64 92, E marleen.vanhouselt@provincieantwerpen.be 
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Bezoek het kasteel Zellaer in Bonheiden 

5 januari, 14 > 16 uur #Bonheiden 
 

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

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

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

Kostprijs is 4 euro per persoon. Reserveer tijdig door een e-mail te sturen naar 

gidsen@kasteelzellaer.be met je naam en telefoonnummer. Info: 

https://www.kempenslandschap.be/nl/kasteel-zellaer  

 
Adres: Kasteel Zellaer, Oude Baan 100, Bonheiden – GPS: Vredesteinlaan, Bonheiden 
Perscontact: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, E Philippe.Debacker@kempenslandschap.be 

Week 2 van 6 tot 12 januari 

Bob Roes in de Warande - Sauve Qui Peut – laatste week 
2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 januari - 10 > 17 uur – cultuurhuis de Warande, Luifelzaal, Warandestraat 42, 
Turnhout 
 

Het is stilaan een traditie dat de Warande per seizoen één kunstenaar uit eigen streek een 

forum geeft in de Luifelzaal. Dit keer is dat Bob Roes. Doorheen de jaren heeft deze 

Turnhoutse schilder zich een heel eigen beeldtaal aangemeten. Het opvallendste kenmerk 

binnen zijn schilderkunstig oeuvre, is dat het beeld vaag blijft. En dat kan je zowel letterlijk 

nemen als figuurlijk. Zijn personages geeft hij op een onduidelijke manier 

vorm. Ze hebben geen gezichten of hun gezichten worden uitgeveegd. Maar ook de inhoud 

blijft vaag, je weet eigenlijk nooit goed wat je met het beeld aan moet. De tentoonstelling is 

alle dagen toegankelijk van 10 tot 17 uur. Meer info: www.warande.be 

 
Adres: Provinciaal cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, Turnhout 
Perscontact: Mieke Mermans, T 014 47 23 02, E mieke.mermans@warande.be 

Hamamelisfeesten – geleide wandeling 

6 januari, 11 (NL) en 14 (FR) uur #Kalmthout 

 

De winterperiode is voor Arboretum Kalmthout een bijzondere tijd. Wanneer de meeste 

andere tuinen nog in winterslaap zijn, leeft de arboretumtuin helemaal op met de 

winterbloeiers. De toverhazelaars, Hamamelis is hun wetenschappelijke naam, zijn werkelijk 

betoverend. Ontdek de prachtige winternatuur samen met een gids. Elke zondag kun je 

vanaf 11 uur ieder uur aansluiten voor een geleide wandeling door de arboretumtuin. De 

rondleiding brengt je langs de toverhazelaars en de andere winterbloeiende planten, en 

duurt ongeveer één uur. Inschrijven is niet nodig, deelname is inbegrepen in je 

toegangsticket. Om 14 uur start er ook een wandeling in het Frans. Afspraak aan de 

vuurschaal! www.arboretumkalmthout.be 
 

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

Opleiding rivierkenner 

7 januari, 19.30 uur #Reet 

 

Gefascineerd door Rupel, Schelde, Dijle, Zenne of Nete? Tijdens de opleiding Rivierkenner 

verdiep je je kennis over rivieren en hun invloed op landschap, natuur en samenleving. 

Experts uit verschillende sectoren geven je een beeld vanuit verschillende invalshoeken: 

ecologie, biodiversiteit, natuurontwikkeling, cultuurhistorie, waterbeheersing en ruimtelijke 

planning. Zij schetsen een verhaal over verleden, heden en toekomst. Tussen de lezingen 

door trek je erop uit om onze rivieren te ontdekken, onder begeleiding van ervaren gidsen. 
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Je dompelt je onder in het rivierenerfgoed van de Rupelstreek, bezoekt enkele 

Sigmaprojecten in verschillende stadia van uitvoering, ploetert door de getijdennatuur van 

het Land van Saeftinghe en maakt een boottocht op onze rivieren. Het programma start op 

7 januari met een lezing in het gemeentehuis van Reet. 

Alle info op https://www.rlrl.be/projecten/educatie/rivierkenner/5778  
 
Adres: Gemeentehuis Reet, Koningin Astridplein 12, Reet 
Perscontact: Bart Vermylen, T 015 28 18 22,  E bart@rlrl.be 

Workshop Bosbaden 

12 januari, 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. Uit onderzoek in Japan 

blijkt dat bewust tijd doorbrengen in het bos met je zintuigen op scherp, weldadig is voor je 

gemoedsrust en de bloeddruk. Hoe je dat precies doet, kun je (opnieuw) leren. Je bent vrij 

om één of meerdere sessies te volgen. Elke sessie is anders. 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  

Trail Loop De Schorre  
12 januari, 10 > 15 uur #Boom 
 

Op zondag 12 januari 2020 staat de tweede editie van Trail De Schorre op het programma. 

Voor deze editie zijn er enkele nieuwigheden: naast de 6km, 10km, en 14km, is er nu een 

nieuwe afstand van 18km. Het parcours van de 18km is uniek en zal je op plekjes brengen 

die je vast niet kent! Voor de andere afstanden werd het parcours ook aangepast. Het 

gebied staat garant voor uitdagende single tracks in en rond de kleiputten van Terhagen en 

domein De Schorre, waar de start en finish zijn. Deze prachtige locatie is gekend als een 

van de beste plaatsen in de provincie Antwerpen voor een uitdagend trail parcours, en dat 

mogen lopers natuurlijk niet missen!! www.deschorre.be  
 

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

Extern perscontact: Sportevents, Maarten De Bolster, M 0494585537, E Maarten@sportevents.eu,  

Overlezen met Willem van Zadelhoff en Chris Lomme 

12 januari, 10.30 > 12 uur #Turnhout 

 

Niemand komt onbeschadigd uit een oorlog, zo blijkt uit ‘Een graf in de wolken’, de nieuwe 

roman van Willem van Zadelhoff, die start in Arnhem in de Tweede Wereldoorlog. Van 

Zadelhoff geldt voor veel lezers nog als een geheimtip. Chris Lomme hoeven we niet meer 

voor te stellen. Als grande dame van het theater schittert zij op haar tachtigste nog altijd op 

de Vlaamse podia. Maar wat staat er zoal in haar privébibliotheek? En aan welk boek heeft 

zij haar hart verpand? Jazz-zangeres Esther Van Hees tekent voor de muziek. Op haar 

nieuwe album steekt zij een aantal Nederlandstalige klassiekers in een nieuw 

jasje.   www.warande.be 
 
Adres: Provinciaal cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, Turnhout 
Perscontact: Mieke Mermans, T 014 47 23 02, E mieke.mermans@warande.be  
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De Kinderboerderij ontwaakt | Rivierenhof 

12 januari, 13 > 17 uur #Deurne 

 

Na een deugddoende 'winterslaap' zwaaien de staldeuren van de Kinderboerderij Rivierenhof 

opnieuw open. Breng eens een bezoekje aan de dieren, het erf en de moestuin. Vanaf 

vandaag is iedereen opnieuw welkom van zondag tot en met donderdag tussen 13u en 17 

uur. Opgelet: de Kinderboerderij Rivierenhof is gesloten t.e.m. 11 januari 2020 (jaarlijkse 

wintersluiting). www.provincieantwerpen.be > kalender Rivierenhof 

 
Adres: Kinderboerderij Rivierenhof - Parkweg (naast de Rozentuin), via Turnhoutsebaan 246, Deurne 
Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be  

Week 3 van 13 tot 19 januari 

Tentoonstelling 'la Pile': elektriciteitswijk van de toekomst - zaterdagopening 

18 januari, 10 > 15 uur #Westerlo 

 

In de tentoonstelling ‘La Pile’ op Kamp C ontdek je de elektriciteitswijk van de toekomst. 

Wat als we plots geen elektriciteit meer van het net kunnen halen? Zouden we dan ons 

geautomatiseerde luxeleven zoals we het sinds de fifties bij elkaar fantaseerden voor goed 

mogen opbergen? Waarschijnlijk niet. Heel wat burgers, bedrijven en onderzoekers 

experimenteren nu al met alternatieve manieren van stroom opwekken, opslaan en 

verdelen. Op de schaal van een gebouw, een buurt of de hele stad maken deze initiatieven 

een andere toekomst klaar voor gebruik.  

Voor een individueel bezoek kun je gewoon langskomen in het infocentrum op Kamp C van 

maandag tot vrijdag tussen 9u en 16u en zaterdag 18 januari van 10u tot 15u. 

www.kampc.be  
 
Adres: Provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en wonen Kamp C, Britselaan 2, Westerlo 

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

Workshop ‘kleinfruit snoeien’ | Rivierenhof 

18 januari, 10 > 12 uur of 14 > 16 uur #Deurne 

 

Ook in de winter is er werk in de tuin! De bessenstruiken moeten nu gesnoeid worden. 

Tijdens deze workshop op de Kinderboerderij Rivierenhof leer je hoe je dit best doet. Zo 

blijven je planten in optimale conditie en dragen ze veel vruchten. Breng indien mogelijk je 

eigen snoeischaar en tuinhandschoenen mee. Deze workshop wordt georganiseerd in 

samenwerking met Tuinpunt vzw. Vooraf reserveren: www.provincieantwerpen.be > 

kalender Rivierenhof. 

Bij vriesweer op 18 januari wordt deze cursus mogelijk uitgesteld, want snoeien mag niet 

als het vriest. Daarom graag bij inschrijven je mailadres en GSM-nummer opgeven, zodat 

we je kunnen verwittigen als de cursus uitgesteld zou worden.  
 

Adres: Kinderboerderij Rivierenhof - Parkweg, via Turnhoutsebaan 246, Deurne 
Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be   

Workshop macramé vaas in Arboretum Kalmthout 

19 januari, 10 > 12.30 uur #Kalmthout 

 

Een macramé planten-of pothanger is ondertussen een klassieker, maar je kunt met deze 

fijne knooptechniek ook nog anders creatief uit de hoek komen. In deze workshop leer je 

vazen of potten 'pimpen' met een jasje uit macramé. Je start met een touw en een eerste 

knoop, en op het einde van de workshop heb je al het jasje klaar. Eens je de 

basistechnieken onder de knie hebt, kun je er thuis naar hartenlust verder mee aan de slag 
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en je eigen ontwerpen bedenken. Een origineel idee voor een cadeau, maar vooral gewoon 

heel leuk om te maken! www.arboretumkalmthout.be 
 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Bram Rammeloo, T 03 666 67 41, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 

Workshop botanisch tekenen/aquarel – Helleborus  

18 en 25 januari, 13 > 17 uur #Mechelen 

 

Hou je van tekenen of aquarellen en ben je geboeid door de natuur? Dan kun je in deze 

workshop beide passies combineren. Tijdens de lessen krijg je tips om bloemen zo 

realistisch mogelijk te tekenen of te aquarellen. Wat we tekenen hangt af van het seizoen. 

Het aantal cursisten is beperkt tot 10 deelnemers waardoor persoonlijke begeleiding 

mogelijk is. De workshop is een rustpunt in het drukke leven. Je stopt even met de 

dagdagelijkse beslommeringen en dat is ook een pluspunt. De workshop bestaat uit twee 

sessies van 4 uren. Prijs: 70 euro. 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 

Uilen- en wildwandeling op Hoge Mouw 

18 januari, 18.30 > 20.30 uur #Kasterlee 

 

Heb je de Hoge Mouw al eens in het donker bezocht? Zodra de nacht valt, komen er heel 

wat dieren tot leven die zich overdag schuil houden. In deze periode van het jaar zijn 

bosuilen volop op zoek naar een geschikte partner en hebben we kans om er één te horen. 

Misschien horen of zien we ook nog andere bewoners van het bos zoals vossen, reeën of 

muizen? Je kan best stevige schoenen, warme kledij en een bescheiden zaklamp 

voorzien. Om het risico op valpartijen te vermijden, zijn tijdens deze avondwandeling geen 

honden toegelaten. 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 

Bonte Zondag voor families (7+) 

19 januari , 13 > 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 voor of na de voorstelling. 

Kijk alvast naar het programma van de volgende Bonte Zondag op 19 januari op 

www.warande.be.  Vanaf 7 jaar. Wil je graag tickets boeken, dan kan dat ook via 

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

Week 4 van 20 tot 26 januari 

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

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

Op maandag 20 januari verwelkomen de provinciale experten van Kamp C je van 13 tot 17 

uur in het gemeentehuis van Edegem. Heb je vragen over isolatie, ventilatie, verwarming of 
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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, Gemeenteplein 1, Edegem 

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

Winterproeft 2020 in Arboretum 

20 tot 26 januari, 12.30 uur (lunch),  19 uur (diner) #Kalmthout 

 

Winterproeft garandeert je een zinnenprikkelende ervaring in de prachtige winterse setting 

van Arboretum Kalmthout. In deze tijd van het jaar staan de toverhazelaars volop in bloei. 

Ze tonen hun betoverende frêle bloempjes op kale takken en verspreiden een krachtig maar 

heerlijk zoet parfum doorheen de tuin. Na een wandeling schuif je aan in het pop-up klasse-

restaurant van Lode Arnouts. Hij serveert er een seizoens-driegangenlunch of -diner op 

topniveau in een oogstrelende presentatie. Meer info www.arboretumkalmthout.be  
 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Bram Rammeloo, T 03 666 67 41, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 

Aan de slag met LEGO containerterminal en Spike Prime in Havencentrum 
22 januari, 9.30 > 15 uur #Lillo 
 

Havencentrum daagt jongeren om zelf een LEGO® containerterminal te automatiseren. Ze 

verfijnen hun programmeervaardigheden, maar leren ze ook samenwerken en 

probleemoplossend werken. Tijdens de infosessie op 22 januari ga je zelf aan de slag in 

deze LEGO® Haven. Zo ontdek je het verhaal van de containerflow en de mogelijkheden 

voor jouw klas. RATO Education stelt tegelijkertijd Spike Prime voor. Hiermee programmeer 

je met Scratch en werk je samen met je leerlingen aan allerlei projecten zoals de opstart 

van een nieuw bedrijfje, Life hacks of projecten met cloud data. Welkom na inschrijving via 

mail aan jeroen@rato.be. Meer info vind je op https://www.havencentrum.be/lego-haven-
studio.html.  
 
Adres: Havencentrum, Scheldelaan 444 Haven 621, Antwerpen  
Perscontact: Petra Praet, communicatieverantwoordelijke Havencentrum, T 03 250 61 67, E 

petra.praet@havencentrum.be  

Workshop ‘vogels voederen en spotten’ | Kesselse heide 

22 januari, 14 > 16 uur #Nijlen 

 

Weet jij welke vogels er in je buurt wonen? Hoeveel het er zijn en wat ze eten? Kom het 

ontdekken op de Kesselse Heide. We leren over vogels, gaan samen vogels spotten en -

tellen. Daarna knutsel je je eigen bol vogelvoeder. Voor grote en kleine vogelspotters! Deze 

activiteit wordt georganiseerd in kader van het Grote Vogeltelweekend op 25 en 26 januari 

2020 door Natuurpunt CVN in samenwerking met het Provinciaal Groendomein Kesselse 

heide en Natuurpunt De Wielewaal. Gratis, maar vooraf reserveren is verplicht. 

www.provincieantwerpen.be > kalender Kesselse Heide 
 

Adres: Bezoekerscentrum Dhoefoepdhei via Parking Kesselse Heide aan de Lindekensbaan in Nijlen 
Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be  

Akram Khan Company danst in de Warande 

25 januari, 20.15 uur #Turnhout 

 

Akram Khan is één van de meest originele en gevierde choreografen van de internationale 
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dans. Hij wordt geprezen om zijn danstaal geworteld in de oude Indiase dans kathak. Met 

‘Outwitting the Devil’ komt hij voor de derde keer naar de Warande. Hij herleest in deze 

creatie het 4000 jaar oude Gilgamesj-epos, geschreven op kleitabletten, als een parabel 

voor de moderne mens. Geïnspireerd door dit epos geeft Khan zijn prikkelende visie op de 

conventies van de klassieke Indiase danswereld en de kathak, de Noord-Indiase danstaal 

waarmee hij opgroeide en wereldfaam verwierf. www.warande.be 
 
Adres: Provinciaal cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, Turnhout  
Perscontact: Mieke Mermans, T 014 47 23 02,  E mieke.mermans@warande.be 

Arboretum Kalmthout kiest Miss Hamamelis 

26 januari, 10 > 17 uur #Kalmthout 

 

Op 26 januari kan iedereen een takje van de bloeiende toverhazelaar uit de eigen tuin 

meebrengen en laten meedingen naar de begeerde titel ‘Miss Hamamelis 2020’. Alle 

ingezonden takjes worden opgesteld in een presentatiestand, waarna een publieks- en 

professionele jury de tentoongestelde inzendingen zal beoordelen. De mooist bloeiende 

takken bekronen ze met ‘Miss Hamamelis 2020’. Er zijn verschillende categorieën: beste 

gele, beste rode, beste oranje en best geurende. En ook de allermooist bloeiende zal van 

alle inzendingen gekozen worden. Voor elke inzender van een winnend takje is er een 

passende prijs. Terwijl de jury haar werk doet, kun je een wandeling maken door de 

arboretumtuin of genieten van een lekker kopje koffie in de 

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

Beleef en proef de winter 

26 januari, 10 > 12 uur #Mechelen 

 

Last van wintertenen of een donker humeur? Kom buiten en waag je aan een winterse 

wandeling met de domeinwachter in het Vrijbroekpark. Ontdek bv een aantal wonderlijke 

planten die tijdens de koudste periode van het jaar uitblinken in geur of kleur. 

Deze wandeling is gratis, maar je moet wel inschrijven via 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 

Week 5 van 27 tot 31 januari 

Innoveren voor kmo’s: 8 voorbeelden uit de praktijk 

29 januari, 10 > 17 uur #Antwerpen 

 
8 ondernemingen volgden een intensief innovatietraject. Gedurende 3 maanden werden ze begeleid 

door ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. en werkten zij samen met creatieve experten, om hun blik 
te verruimen en vanuit een nieuwe invalshoek naar hun activiteiten, producten, diensten of processen 
te kijken. Het resultaat: Ondernemingen die sterker in hun schoenen staan, die zich onderscheiden 
van hun sectorgenoten en die klaar zijn om te groeien. Laat je inspireren door de getuigenissen van 
deze 8 ondernemingen en ontdek of ook jouw onderneming een dergelijke innovatieboost kan 

gebruiken. Meer informatie en gratis inschrijven: www.apbc.be/calendar 
 
Adres: De Winkelhaak, Lange Winkelhaakstraat 26, 2060 Antwerpen 

Perscontact: Sara Landuydt, T 03 240 68 72, M 0476 80 84 13, E sara.landuydt@pomantwerpen.be 
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mailto:mieke.mermans@warande.be
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Poëzieweek in het Prinsenpark (i.s.m. bib Retie) 

30 januari – 10 februari #Retie 
 

Tijdens de poëzieweek wordt het Prinsenpark, i.s.m. de bib van Retie, in een poëtisch 

kleedje gestoken. Op de rode wandelroute ontdek je enkele haiku’s die je doen wegdromen. 

Een haiku is een kort, niet-rijmend gedicht van Japanse oorsprong. De basis van een haiku 

is de zintuiglijke ervaring van de dichter. Al wandelend op de rode route kan je deze 

zintuiglijke ervaringen van 30 januari tot 10 februari komen bewonderen en beleven. 

www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark 

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

Langlopende activiteiten 

Winterpicknick in de Gloriëtte in Arboretum Kalmthout 

tot 17 februari, 10 > 17 uur #Kalmthout 

 

Nodig familie, vrienden of collega's uit voor een gezellige winterpicknick middenin de 

arboretumtuin. Het witte tuinprieel, de Gloriëtte, is deze winter sprookjesachtig verlicht en 

versierd met groendecoratie, schapenvelletjes en houten krukjes. Rond het middaguur staat 

je winterpicknick er klaar: dampende stoofpotjes, soep, quiches en zoetigheden, aangevuld 

met warme en koude dranken. Je kunt je pakket vervolledigen met extra's zoals glühwein 

en warme chocolademelk. Kinderen kunnen voor een aangepast menu kiezen. 

De toegang tot Decembertuin en de Hamamelisfeesten is inbegrepen in de prijs. Kom 

gezellig buiten en geniet met je groep van een super-knusse namiddag! Info, tarieven en 

reservatie via Piknikfabrik. Voor groepen vanaf 10 personen (de Gloriëtte biedt plaats aan 

max. 20 personen). www.arboretumkalmthout.be  
 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Bram Rammeloo, T 03 666 67 41, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 

Hamamelisfeesten in Arboretum Kalmthout 

Vanaf 6 januari, 10 > 17 uur #Kalmthout 

 

De winterperiode is voor Arboretum Kalmthout een bijzondere tijd. Wanneer de meeste 

andere tuinen nog in winterslaap zijn, leeft de arboretumtuin helemaal op met de 

winterbloeiers. De toverhazelaars, Hamamelis is hun wetenschappelijke naam, zijn werkelijk 

betoverend. Ze bloeien ongeacht koude of sneeuw met gele, oranje en rode bloemen op de 

kale takken en verspreiden een krachtig maar heerlijk zoet parfum doorheen de hele tuin. 

De verzameling toverhazelaars is de grootste in heel Europa en bevat enkele van de oudste 

en grootste gekende exemplaren. Doorheen de arboretumtuin is een speciale wandelroute 

uitgestippeld die je langs alle winterbloeiers leidt. www.arboretumkalmthout.be  
 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Bram Rammeloo, T 03 666 67 41, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 

Wintervrouwen-Wintermannen 
vanaf 6 januari, 10 > 17 uur #Kalmthout 
 

De winterbloeiende toverhazelaars, Hamamelis, zijn het paradepaardje van Arboretum 

Kalmthout. Naast de wilde soorten, vind je in de collectie zeer veel cultuurvariëteiten. Deze 

cultivars hebben uiteenlopende namen, zeer vaak vernoemd naar personen. Maar wie zijn of 

waren deze mensen? Van een gerenommeerde botanicus uit de negentiende eeuw, naar een 

meisje van elf of een wereldvermaarde rockster... Achter de toverhazelaars schuilt een bont 

gezelschap! Arboretum Kalmthout stelt je voor aan deze Wintervrouwen en Wintermannen. 

http://www.provincieantwerpen.be/
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Je ontdekt ze tijdens je bezoek aan de arboretumtuin. www.arboretumkalmthout.be 
 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Bram Rammeloo, T 03 666 67 41,  E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 

Tentoonstelling 'la Pile': elektriciteitswijk van de toekomst 

tot 31 januari, 9 > 16 uur #Westerlo 

 

In de tentoonstelling ‘La Pile’ op Kamp C ontdek je de elektriciteitswijk van de toekomst. 

Wat als we plots geen elektriciteit meer van het net kunnen halen? Zouden we dan ons 

geautomatiseerde luxeleven zoals we het sinds de fifties bij elkaar fantaseerden voor goed 

mogen opbergen? Waarschijnlijk niet. Heel wat burgers, bedrijven en onderzoekers 

experimenteren nu al met alternatieve manieren van stroom opwekken, opslaan en 

verdelen. Op de schaal van een gebouw, een buurt of de hele stad maken deze initiatieven 

een andere toekomst klaar voor gebruik.  

Voor een individueel bezoek kun je gewoon langskomen in het infocentrum op Kamp C van 

maandag tot vrijdag tussen 9u en 16u en zaterdag 18/01/2020 van 10u tot 15u. 

Groepsbezoeken kunnen op 7 en 21 januari en dienen aangevraagd te worden via 

info@kampc.be . www.kampc.be 
 

Adres: Provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en wonen Kamp C, Britselaan 2, Westerlo 

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

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

Op 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. 

Bij een knisperend vuur luister je naar verhalen en sprookjes. Het Sprookjeshuis is dan ook 

dé ontmoetingsplaats voor gretige oortjes en twinkelende oogjes. Iedereen vanaf zes jaar is 

welkom. De vertellingen gaan door op zondag van 14u tot 15.30 uur. Om 13.45 uur is het 

verzamelen geblazen bij de stenen bank voor het Sprookjeshuis. Deelnemen kost vijf euro 

per persoon. Reserveren doe je best enkele weken vooraf.  

Reserveren en info: www.provincieantwerpen.be > kalender Rivierenhof 

 

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

Algemene persinfo provincie Antwerpen 

Algemeen perscontact provincie Antwerpen: 
Hilde Verhelst, Persattaché provincie Antwerpen 

Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen 

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

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

bij perscontact@provincieantwerpen.be 
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