De provincie Antwerpen biedt een waaier van winterse activiteiten aan met diverse
wandelingen, zoals in het Arboretum Kalmthout waar je je dan misschien al in volle lente
waant: de winterbloeiers bieden er immers nog de hele maand een betoverend spektakel.
In het Prinsenpark en de Averegten kan je tijdens de poëzieweek van gedichten genieten
midden in het bos. Winters warm krijg je het in de Valentijnrun of door te genieten van een
mix van theater en muziek in Hoge Rielen. En wie toch liever een binnenactiviteit verkiest,
kan eens een kijkje nemen in het Suske en Wiske Museum of genieten van de première van
het nieuwe theaterstuk van theater Stap in de Warande.
Week 5: tot 1 tot 2 februari

Poëzieweek in het Prinsenpark
30 januari > 10 februari #Retie

Tijdens de poëzieweek wordt het Provinciaal Groendomein Prinsenpark 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.
Project i.s.m. de bib van Retie. www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

Suske en Wiske Museum - Weekendopening
1 & 2 februari #Kalmthout

Tijdens het eerste weekend van februari opent het Suske en Wiske Museum haar deuren
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 museum op 1 of 2 februari om 10, 13 of 15 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

Workshop Bosbaden
2 februari,

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 op 2 februari.
in het Provinciaal Domein Vrijbroekpark. 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

Bezoek het kasteel Zellaer in Bonheiden
2 februari, 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 dit domein in
beheer van vzw Kempens Landsschap 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 6 van 3 tot 9 februari

Kamp C geeft gratis bouwadvies
3 februari, 13 > 17 uur #Essen en #Boom

Bouw- of verbouwplannen? Vraag gratis en onafhankelijk advies bij jou in de buurt.
Op maandag 3 februari verwelkomen de provinciale experten van Kamp C je van 13 tot 17
uur in het gemeentehuis van Essen en in het Ecohuis Boom. Heb je vragen over isolatie,
ventilatie, verwarming of keuze van materialen? Is je woning conform de nieuwe wetgeving?
Met het persoonlijk bouwadvies van een onafhankelijk professioneel adviseur geraak je op
de juiste weg. Info en inschrijven: www.kampc.be > agenda
Adressen: Gemeentehuis, Heuvelplein 23, Essen
Ecohuis, 's Herenbaan 129, Boom
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, E diana.grasso@kampc.be

Festival WinterWarm
5 > 9 februari #Kasterlee

De bossen van de Hoge Rielen zijn voor de vierde keer het feeërieke decor voor het
vijfdaags WinterWarm-festival. Tijdens de vorige editie gingen meer dan 6000 cultuur- en
outdoor-liefhebbers op avontuur in de bossen van Kasterlee. Ook dit jaar presenteert de
Warande van 5 tot en met 9 februari een spannende en gevarieerde mix van theater,
muziek, workshops en installaties in de typische WinterWarm-sfeer. En dit met een
programma voor de jongste en de oudere liefhebber. Op vrijdag, zaterdag en zondag kan je
bijvoorbeeld naar de onweerstaanbare circusvoorstelling ‘Dans ton coeur’ van AKOREACRO.
En ook dit jaar is er de wandeling “Uit het donker III”.
De boekentalkshow Overlezen komt ook naar Hoge Rielen met als gasten Johan Op de
Beeck en Karel Verhoeven. Je vindt het volledige programma op www.warande.be

Adres: Hoge Rielen, Molenstraat 62, Kasterlee
Perscontact: Mieke Mermans, T 014 47 23 02, E mieke.mermans@warande.be

Infomoment paddenoverzet
6 februari, 19 > 21 uur #Heist-op-den-Berg

In februari wordt alles opnieuw in gereedheid gebracht voor de jaarlijkse paddentrek.
Daarom organiseert het Provinciaal Groendomein De Averegten op 6 februari een
infomoment in het onthaalgebouw. Je verneemt er alles over de paddenoverzet en het
herkennen van deze amfibieën. Het overzetten gebeurt zowel in de ochtend als in de avond.
Help je graag een handje mee, geef dan een seintje aan Jan Craen van Natuurpunt Heistop-den-Berg. 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

Sneeuwklokjesweekend
8 & 9 februari #Kalmthout

Liefhebbers, kwekers en andere specialisten zorgen in het Arboretum Kalmthout voor een
weekend vol sneeuwklokjes. In een unieke tentoonstelling vind je snijbloemen en plantjes
van bijzondere cultivars van sneeuwklokjes. Je krijgt er uitleg over het kweken en de
verzorging ervan in je eigen tuin.
Ben je op zoek naar bijzondere sneeuwklokjes voor je tuin? Kom dan op zaterdag 8 februari
naar de sneeuwklokjesverkoop door gespecialiseerde kwekerijen en verzamelaars. Je kunt
er terecht voor bloeiende sneeuwklokjes en professioneel advies. Diezelfde dag kun je om
14 uur aansluiten bij een rondleiding langs de sneeuwklokjes in de arboretumtuin. In de
cadeau- en boekenshop vind je boeken over sneeuwklokjes. www.arboretumkalmthout.be
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout
Perscontact: Bram Rammeloo, T 03 666 67 41, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be

ANKONA-ontmoetingsdag
8 februari, 9.30 > 16.30 uur #Antwerpen

Op zaterdag 8 februari vindt de jaarlijkse ontmoetingsdag van ANKONA plaats. Deze
ontmoetingsdag wordt georganiseerd voor iedereen die zich vrijwillig of professioneel inzet
voor natuurstudie in de provincie Antwerpen. Op deze dag kan je lezingen volgen en
informatie- en boekenstands van diverse (natuur-)verenigingen bezoeken. Er zijn ook
praktische workshops en tijdens de middagpauze kan je natuurfilms (van eigen bodem)
bekijken. Het belooft opnieuw een boeiende dag te worden met inspirerende sprekers. De
ontmoetingsdag gaat door van 9.30 > 16.30 uur op campus Groenenborger van de UA.
Deze ontmoetingsdag is gratis maar vooraf inschrijven is noodzakelijk.
www.provincieantwerpen.be
Adres: UA campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171, Antwerpen
Perscontact: Marijke Aps, T 0473 59 97 12, E ANKONA@provincieantwerpen.be

Gezwam over paddenstoelen
8 februari, 13.30 > 16.30 uur #Heist-op-den-Berg

De domeinwachter neemt je op 8 februari mee op tocht door het Provinciaal Groendomein
De Averegten en vertelt over de mystieke levenswijze van paddenstoelen. Tijdens deze
informatieve wandeling ontdek je vergeten oude gebruiken en rituelen. Deze wandeling is
geschikt vanaf 12 jaar, honden zijn niet toegelaten. Meer info en inschrijven:
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

Première Theater Stap & Tuning People - De Waarheid
8 & 9 februari #Turnhout

In onze maatschappij draait alles om perfectie. Elke afwijking van het normale wordt als een
last gezien en het liefst in een hoek geduwd. Daarom strijden Tuning People en Theater
Stap voor verscheidenheid en verbeelden ze dromen die nooit zullen uitkomen. Kleurrijk,
energiek en vol verrassingen. Met een optocht vol opvallend geschminkte figuren, getooid in
potsierlijke kostuums en gewapend met kartonnen karren en bellen. Kunstschilder James
Ensor en de Zuid-Afrikaanse beeldend kunstenaar William Kentridge lachen in hun vuistje.
Theater Stap maakt voorstellingen waarin mensen met een mentale handicap centraal
staan. Het avontuurlijke parcours waarmee Stap tussenschotten opheft, is verwant aan de
manier waarop Tuning People verschillende kunstdisciplines samenbrengt. Op 8 en 9
februari stellen ze samen hun nieuwe voorstelling “De Waarheid” voor in de Warande.
Tickets: www.warande.be
Adres: cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, Turnhout
Perscontact: Mieke Mermans, T 014 47 23 02, E mieke.mermans@warande.be

Rivierenhof Valentijnrun
9 februari, 9.30 uur #Antwerpen

De Rivierenhof Valentijnrun is een recreatieve funloop met keuze uit een parcours van 5 of
10 km. Ook op de 9e editie kun je je bij aankomst in het winterse Rivierenhof verwarmen
aan een zoete zonde en een lekker drankje. Wie verkleed meeloopt, maakt kans op mooie
prijzen. De Rivierenhof Valentijnrun wordt op 9 februari georganiseerd door de Provinciale
Groendomeinen Regio Antwerpen en Antwerp Athletics i.s.m. district Deurne.
www.provincieantwerpen.be > Rivierenhof Valentijnrun 2020
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne
Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be
Week 7 van 10 tot 16 februari

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

Bouw- of verbouwplannen? Vraag gratis en onafhankelijk advies bij jou in de buurt.
Op maandag 12 februari verwelkomen de provinciale experten van Kamp C je van 13 tot 17
uur in het gemeentehuis van Zandhoven. Heb je vragen over isolatie, ventilatie, verwarming
of keuze van materialen? Is je woning conform de nieuwe wetgeving? Met het persoonlijk
bouwadvies van een onafhankelijk professioneel adviseur geraak je op de juiste weg. Info
en inschrijven: www.kampc.be > agenda
Adressen: Gemeentehuis, Liersebaan 12, Zandhoven
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, E diana.grasso@kampc.be

Infomoment paddenoverzet
13 februari, 19 > 21 uur #Herselt

In februari worden opnieuw de schermen voor de paddenoverzet geplaatst, tot einde maart.
Daarom organiseert het Provinciaal Groendomein Hertberg op 13 februari een infomoment
in het zaaltje naast Mie Maan. Je verneemt er alles over de paddenoverzet en het herkennen

van deze amfibieën. Het overzetten gebeurt zowel in de ochtend als in de avond. Help je
graag een handje mee, geef dan een seintje aan hertberg@provincieantwerpen.be op welke
dag(en) (ochtend en/of avond) jij de beestjes kan overzetten zodat de domeinwachter een
planning kan opmaken. www.provincieantwerpen.be > Hertberg
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, zaaltje naast Mie Maan, Diestsebaan 28, Herselt
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

Boxtalino Follies - in De Schorre
14 en 15 februari, 19 uur #Boom

Vier Valentijn in het betoverend kader van Boxtalino Circus Palace in het Provinciaal
Recreatiedomein De Schorre. Geniet bij kaarslicht van een gastronomisch diner met een
spetterende en romantische “Parijse Revue”. In een mix van leuke songs en een kleurrijk
ballet presenteren we een reeks adembenemende top cabaret acts. Boxtalino Follies
combineert de magie van strass en veren met humor, spanning en emoties. Met familie,
vrienden of klanten is dit een onvergetelijke en feestelijke culinaire ervaring.
Boek nu via www.boxtalinofollies.be
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom
Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, E kathleen.vandendriessche@deschorre.be

Schemerwandeling in het Prinsenpark
15 februari, 18 > 20 uur #Retie

Na zonsondergang het bos in, mag dat? Als je met de domeinwachter mee op pad gaat, kan
het! Op 15 februari sluip je door het donkere bos van het Prinsenpark en ga je op zoek naar
reeën, uilen en andere nachtdieren. Nadien kan je nog een korte voorstelling volgen over
hun levenswijze. Een unieke kans om het Provinciaal Groendomein Prinsenpark buiten
openingstijden te bezoeken! Meer 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

Landschapswandeling Kempense Heuvelrug
16 februari, 14 > 16 uur #Kasterlee

De Slapende Reus is een nieuw toeristisch project op de Kempense Heuvelrug. Op 16
februari organiseert Provinciaal Groendomein Hoge Mouw een ‘Landschapswandeling’.
Tijdens deze wandeling vertelt een gids je over de archeologie, bodemtypes en reliëfvormen
van dit verrassend gebied. Zo zal je onder meer vernemen dat de Kempense Heuvelrug
door zijn lengte en hoogte het meest imposante reliëf van de Kempen is en dat dit
landschap onder meer door ijzerzandsteenbanken en paraboolduinen vervormd werd.
Inschrijven: www.provincieantwerpen.be > Hoge Mouw
Adres: Provinciaal Groendomein Hoge Mouw, parking Holle Weg, Kasterlee
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

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

Al eens een houten molen in actie gezien? Elke eerste en derde zondag van de maand kan
je vrijwillige molenaars gratis aan het werk zien in de Beddermolen in Westerlo. Als er
voldoende wind is, laten ze de molen draaien. Vzw Kempens Landschap staat in voor de
restauratie en herbestemming van deze site. De Beddermolen werd gebouwd door de

Norbertijnenabdij van Tongerlo. Dit ensemble van gebouwen en windmolen vormt een uniek
voorbeeld van een typische Kempens molendomein. Alle info op www.beddermolen.be
Adres: De Beddermolen, Molenwijk 74, Westerlo
Perscontact: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, E Philippe.Debacker@kempenslandschap.be
Week 8 van 17 tot 23 februari

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

Bouw- of verbouwplannen? Vraag gratis en onafhankelijk advies bij jou in de buurt.
Op maandag 17 januari verwelkomen de provinciale experten van Kamp C je van 13 tot 17
uur in het gemeentehuis van Hove. Heb je vragen over isolatie, ventilatie, verwarming of
keuze van materialen? Is je woning conform de nieuwe wetgeving? Met het persoonlijk
bouwadvies van een onafhankelijk professioneel adviseur geraak je op de juiste weg. Info
en inschrijven: www.kampc.be > agenda
Adressen: Gemeentehuis, Geelhandlaan 1, Hove
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, E diana.grasso@kampc.be

De erfenis van de Koude Oorlog: De politieke spelers
20 februari, 19:30 > 21:30 uur #Antwerpen

In navolging van de lezing ‘Over de Muur’ slaan Europa Direct Provincie Antwerpen en het
Vredescentrum opnieuw de handen in elkaar voor een vierdelige lezingenreeks over hoe de
invloed van de Koude Oorlog tot op de dag van vandaag in Europa doorleeft. De eerste
lezing vindt plaats op 20 februari om 19.30 uur in het Bernarduscentrum en zoomt in op de
politieke spelers. We nodigen hoofddocent internationale politiek David Criekemans en
journalist en historica Giselle Nath uit om hierover te spreken. Jana Kerremans is de
moderator van dienst. De lezing is gratis. Inschrijven kan via info@vredescentrum.be of 03
292 36 51. Zet 19 maart, 30 april en 28 mei ook alvast in je agenda voor de volgende
lezingen in deze reeks.
Adres: Bernarduscentrum, Lombardenvest 23, Antwerpen
Perscontact: Lies Robben, M +32 471 56 38 89, E lies.robben@provincieantwerpen.be

Workshop botanisch tekenen - winterbloeiers
22 februari & 29 februari, 13 > 17 uur #Mechelen

Hou je van tekenen en ben je geboeid door de natuur? Dan kun je in de workshop botanisch
tekenen beide passies combineren. Tijdens de lessen krijg je tips om bloemen zo realistisch
mogelijk te tekenen. 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. Deze workshop van 2 sessies gaat op 22 en 29 februari door in het
bezoekerscentrum van het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark en loopt onder
begeleiding van Hilde Orye. Meer info en inschrijven: 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

Uilenwandeling
22 februari, 19 > 21 uur #Heist-op-den-Berg

Februari en maart zijn de maanden om uilen te observeren. Heel wat uilen zijn dan immers
druk in de weer met het verdedigen van hun territorium en het versieren van een partner en
laten dan ook het meest van zich horen. In deze periode hebben de meeste uilen al een nest
en sommigen hebben ook al jongen. Tijdens de uilenwandeling op 22 februari in het
Provinciaal Groendomein De Averegten vertelt de gids alles over uilen: hoe ze leven, wat ze
eten, waarom we ze vooral ’s nachts horen, … Met wat geluk hoor en zie je een steenuil,
kerkuil en bosuil. Honden zijn niet toegelaten. Meer info en inschrijven:
www.provincieantwerpen.be >De Averegten
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

De familie Cogels in het Rivierenhof
23 februari, 10 > 12 uur of 14 > 16 uur #Antwerpen

Ontdek hoe de baronnen-burgemeesters Cogels in de 18e en 19e eeuw het Rivierenhof
omtoverden tot een weelderig landgoed. De familie Cogels speelde een belangrijke rol in de
geschiedenis van Deurne. Tijdens de wandeling op 23 februari neem je ook een kijkje bij de
2 mooie parkvilla's die de barones voor haar dochters langs de Turnhoutsebaan liet bouwen.
Je keert terug naar de feestelijke tijd rond 1923, toen het park door de provincie werd
gekocht en werd opengesteld voor het publiek. 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

Ontdek het Fort van Duffel
23 februari, elke laatste zondag van de maand, 14 uur #Duffel

Laat je rondleiden in de donkere gangen van het Fort Van Duffel, een militair monument in
beheer van de organisatie Kempens Landschap. De laatste zondag van de maand kan je
individueel aansluiten bij een georganiseerde rondleiding. De rondleiding duurt ongeveer
twee uur en kost 3 euro per persoon, schrijf je op voorhand in bij
reservatie@gidsenfortduffel.be . Alle info vind je op www.fortduffel.be. Wie graag vooraf of
nadien een hapje eet in Brasserie De Krone in het fort, kan een tafeltje reserveren op het
nummer T 015 69 98 59.
Adres: Fort van Duffel, Mechelsebaan 249, Duffel
Perscontact: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, Philippe.Debacker@kempenslandschap.be
Week 9 van 24 tot 29 februari

Suske en Wiske Museum - Open tijdens de krokusvakantie
24 februari > 1 maart #Kalmthout

Tijdens de krokusvakantie 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 museum van 24 februari tot 1 maart om 10, 13 of 15 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

Agridagen met Hooibeekhoeve en Proefbedrijf Pluimveehouderij
28 februari > 1 maart, 10 > 18 uur#Ravels

De 3de editie van de vernieuwde Agridagen vindt plaats van vrijdag 28 februari tot en met
zondag 1 maart 2020 in Weelde Depot (Ravels). Je vindt de gezamenlijke stand van
Hooibeekhoeve en Proefbedrijf Pluimveehouderij in hal 2. De focus van deze landbouwbeurs
ligt opnieuw op de pluimvee-, varkens- en rundveehouderij, met aandacht ook voor de
mechanisatie op erfniveau. In de marge worden ook tal van seminaries en prijskampen
georganiseerd. Hooibeekhoeve en Proefbedrijf Pluimveehouderij zullen aanwezig zijn om
hun lopende onderzoeken in de kijker te zetten. Daarmee willen deze provinciale
proefbedrijven bezoekers op de beurs informeren en aanwezige landbouwers overtuigen om
deel te nemen aan hun onderzoek. Op de stand zal in de kinderhoek meer info te vinden zijn
over www.bezoekdeboerderij.be. www.agridagen.be
Adres: Hal 2, Weelde Depot, Geeneinde 54 - Ravels
Perscontact: Valerie Druart, M 0491 56 27 30, E valerie.druart@provincieantwerpen.be

Workshop : Bloemen zaaien, hoe doe je dat?
29 februari, 10 > 12 uur of 14 > 16 uur #Antwerpen

Wil jij deze zomer ook een tuin vol bloemen? Wil je genieten van de vele kleuren en geuren,
van heerlijke bijen en vlinders? Met enkele zakjes bloemzaad kan je aan de slag. Je hebt
geen serre nodig, het kan gewoon op de vensterbank of rechtstreeks in de tuin. Welke
bloemen, hoe zaaien, welke goedkope of gratis hulpmiddelen kan je gebruiken en wanneer
is het beste tijdstip? Schrijf je in voor de workshop Bloemen zaaien op 29 februari in het
Provinciaal Groendomein Rivierenhof en je kan daarna volleerd aan de slag (de workshop
loopt i.s.m. Tuinpunt) 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
Langlopende activiteiten

Poëzie in De Averegten
1 > 29 februari #Heist-op-den-Berg

Neem tijdens de week van de poëzie de tijd om in Provinciaal Groendomein De Averegten in
Heist-op-den-Berg te midden van het groen te genieten van poëzie. Verspreid over het bos
hangen permanent 12 panelen met gedichten die elk op hun manier de natuur en de
verschillende seizoenen in de kijker plaatsen. 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

Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2020
#Vlaanderen

Plannen maken voor een korte of lange vakantie ? Vindt dan inspiratie voor een
deugddoende én duurzame dichtbijvakantie in het gloednieuwe logiesboek. Het boek is
gratis verkrijgbaar bij elke dienst voor toerisme en op
www.logereninvlaanderenvakantieland.be.
Kies uit ruim 800 logeeradressen in Vlaanderen - waarvan ruim 100 in Kempen,
Scheldeland, Antwerpen en Mechelen - waar je een warm welkom wacht.
Perscontact: Mariel Rosier, T 03 240 63 93, M 0474 48 30 75, E mariel.rosier@provincieantwerpen.be

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 Kalmthout. 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 de tuin met bloeiende Hamamelis 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
tot einde februari,

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
tot 29 februari, 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.
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

De Kinderboerderij Rivierenhof
zondag tot en met donderdag,

13 > 17 uur #Deurne

Na een deugddoende 'winterslaap' zwaaiden vorige maand de staldeuren van de
Kinderboerderij in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof opnieuw open. Breng eens een
bezoekje aan de dieren, het erf en de moestuin. Iedereen is welkom van zondag tot en met
donderdag tussen 13 en 17 uur. www.provincieantwerpen.be >Rivierenhof > 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

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 Provinciaal Groendomein 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 14 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. Info en inschrijvingen: 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

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

