
 
Activiteitenkalender 

MAART 
Provincie Antwerpen 

 

Het kriebelt. Zou het lente zijn ? De provincie Antwerpen gooit alvast de deuren open. Kom 

vroeg uit de veren en ga mee op dauwtrip. Trek je laarzen aan en leer moestuinieren of 

rozen snoeien of vlinders spotten of ga mee op onderwatersafari.  

 

Doe je het liever rustig aan dan kan je bosbaden, de ontwakende natuur ontdekken of 

speuren naar het avondlijke bosleven en de sterren of dwaal je graag tussen kunst in de 

natuur? Ook je trouwe viervoeter voelt de lente in het lijf, dus kom en laat hem/haar de 

nieuwe speeltoestellen uitproberen.  

 

Haal zeker je fiets van stal op de nationale applausdag in onze parken of op de 

fietsostrades. En trek je loopschoenen aan en bestijg de trappen van het gloednieuwe 

provinciehuis tijdens de Urbantrail in Antwerpen.  

Week 9: 1 maart  

Hondenspeeldag in het Prinsenpark  

1 maart, 13.30 > 15.30 uur #Retie 

 

Kom op 1 maart met je trouwe viervoeter de nieuwe speeltoestellen uitproberen in de 

hondenlosloopweide van het Provinciaal Groendomein Prinsenpark. Plezier verzekerd! 

Nadien krijgt jouw huisdier een kleine beloning en ook de trotse eigenaar wordt niet 

vergeten. Maak van de gelegenheid gebruik voor een photoshoot samen met je troeteldier. 

Redenen genoeg dus om een kijkje te gaan nemen. www.provincieantwerpen.be > 

Prinsenpark 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 

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

Weekendopening Suske en Wiske Museum 

24 februari > 1 maart #Kalmthout 
 

Tijdens de krokusvakantie en het laatste weekend van die krokusvakantie 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 29 februari of 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 
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Paviljoen De Notelaer uit winterrust  
1 maart, 14 > 18 uur #Bornem  
 

Vanaf maart verwelkomt paviljoen De Notelaer van Kempens Landschap opnieuw elke 

zaterdag en zondag bezoekers! Het bijzondere monument aan de Scheldedijk kan je gratis 

verkennen en ook in de groene omgeving is het mooi wandelen. Deze winter werd de 

historische toegangsdreef naar het paviljoen gerestaureerd, waardoor je opnieuw in stijl 

naar het domein kan wandelen. Meer informatie op www.notelaer.be 

 
Adres: Notelaerdreef 2, Hingene 
Perscontact: Philippe De Backer, T 0478 448 386, E philippe.debacker@kempenslandschap.be 

Week 10 van 2 tot 8 maart 

Kamp C geeft gratis bouwadvies  
2 maart, 13 > 17 uur #Kalmthout #Hemiksem 

 

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

Op maandag 2 maart verwelkomen de provinciale experten van Kamp C je van 13 tot 17 

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

Doenamiddag AvAnt  

4 maart, 14 > 16 uur #Antwerpen #Deurne 

 

Tijdens de doenamiddag op woensdag 4 maart wil avAnt Provinciaal Onderwijs leerlingen 

van het basisonderwijs kennis laten maken met de school en dit met het oog op de stap 

naar het 1ste jaar secundair onderwijs. Deze doenamiddag wordt zowel op Campus Jacob 

Jordaens als op Campus Rivierenhof georganiseerd, Leerlingen kunnen er oa van 14 tot 16 

uur deelnemen aan workshops. www.avantonderwijs.be 

 
Adres: Campus Rivierenhof, Turnhoutsebaan 250, Deurne 
Campus Jacob Jordaens, Jacob Jordaensstraat 21, Antwerpen   
Perscontact: Martine Laumen, T 03 360 59 35, E Martine.Laumen@provincieantwerpen.be  

Infosessie nieuwe begeleiders PIME  
6 maart, 9.30 > 12 uur #Lier 
 

Het Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie werft nieuwe begeleiders voor de 

scholenwerking. Daarom organiseert PIME op 6 maart een infosessie voor kandidaat-

begeleiders over het vrijwilligerswerk op het PIME in Lier. Je krijgt informatie over de 

educatieve werking van het PIME, wat ze van begeleiders verwachten, maar ook wat je van 

hen kunt verwachten. Zo kom je alles te weten over de vergoedingen, het 

vrijwilligersstatuut en coaching. Je krijgt vervolgens een rondleiding in het gebouw en de 

tuin. Tot slot gaat het educatieve team met iedere kandidaat even persoonlijk in 

gesprek.www.provincieantwerpen.be > PIME 

 
Adres: PIME, Mechelsesteenweg 365, Lier 
Perscontact: Lobke Brinkman, communicatie PIME, T 015 30 61 29, E 

lobke.Brinkman@provincieantwerpen.be 
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Dauwtrip met ontbijt  
8 maart, 6.30 > 10 uur #Herselt  
 

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

Samen met de domeinwachter trek je op 8 maart om 6.30 uur het ochtendfrisse bos van 

Provinciaal Groendomein Hertberg in en ga je op zoek naar dieren. Aansluitend kan je 

genieten van enkele heerlijke lenteknabbels en foto’s en filmpjes van de bosbewoners 

bekijken.  

Kostprijs 8 euro p.p. Vooraf inschrijven verplicht www.provincieantwerpen.be > Hertberg 

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

Workshop Start to moestuin 

8 maart, 10 > 12.30 of 14 >16.30 uur #Deurne 

 

Wil je starten met een moestuin maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Of wil je het 

beter doen dan vorig jaar? Op de Kinderboerderij Rivierenhof krijg je waardevolle tips 

tijdens een praktische workshop. Op 8 maart kom je meer te weten over verschillende 

soorten tuinen, tuinieren en je maakt je eigen moestuinplan. 1,2,3 en starten maar! Je kan 

kiezen tussen de voormiddagsessie van 10 tot 12.30 uur of de namiddagsessie van 14 tot 

16.30 uur. Plaats van het gebeuren: Kinderboerderij Rivierenhof, Parkweg z.n. Deurne 

(omgeving Rozentuin) Vooraf inschrijven verplicht www.provincieantwerpen.be  

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

Startmoment: inwoners van Poederlee kiezen nieuwe invulling kerkgebouw 

8 maart, 10 > 13 uur #Poederlee #Lille 

 

Provincie Antwerpen, Innovatiesteunpunt en RURANT vzw starten zondag 8 maart samen 

met de inwoners van Poederlee de zoektocht naar een nieuwe invulling voor het 

kerkgebouw. De gemeente Lille en de kerkfabriek van Poederlee stapten immers in het 

project Kerk als dorpsknooppunt. Alle inwoners van Poederlee zijn welkom om een 

toekomstverhaal te schrijven voor hun kerkgebouw waarin het dorp Poederlee centraal 

staat. Verwacht je aan heel wat informatie, een eerste bevraging en een hapje en een 

drankje. Breng jij je ervaringen en ideeën mee? Schrijf hier in voor het startmoment: 

https://veerkrachtigedorpen.be/evenement/startmoment-ontdek-het-project/ 

 
Adres: Kerk Poederlee, Kerkenend 10, Poederlee 
Perscontact: Gert Van Daele, T 03 240 53 20, E gert.vandaele@provincieantwerpen.be 

Overlezen met Fred Brouwers en Nigel Williams 
8 maart, 10.30 > 12 uur #Turnhout  
 

Nu radio- en tv-presentator Fred Brouwers met pensioen is, heeft hij meer tijd om boeken 

te schrijven. Zijn liefde voor de klassieke muziek blijft bovendrijven. In “Beethoven in de 

bunker” schetst Brouwers de levens van bekende componisten en muzikanten in nazi-

Duitsland. Staan er vrolijkere boeken in de kast bij comedian Nigel Williams? Dat verklapt 

hij in een nieuwe editie van Overlezen, het maandelijkse boekenprogramma van provinciaal 

cultuurhuis de Warande.www.warande.be  

 
Adres: de Warande, Warandestraat 42, Turnhout 

Perscontact: Mieke Mermans, T 014 47 23 02, , E mieke.mermans@warande.be 

Week 11 van 9 tot 15 maart 
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Startmoment traject Veerkrachtige Dorpen in Wechelderzande 
10 maart, 19.30 > 21.30 uur #Lille 
 

Woon je in Wechelderzande en wil je samen met de provincie Antwerpen, RURANT vzw en 

Innovatiesteunpunt je dorp veerkrachtiger maken? Kom dan op dinsdag 10 maart naar het 

startmoment van het traject Veerkrachtige Dorpen. Je kan dan vertellen wat er leeft in je 

dorp en hoe jij van Wechelderzande een mooier dorp zou maken met positieve initiatieven.  

Onder meer de invulling van Hof d’Intere staat op het programma. Tijdens de infomarkt kan 

je input geven over wat er leeft in het dorp en welke noden er zijn. Heb je al ideeën of wil je 

nu al meer informatie, stuur dan een mail naar E dorpen@provincieantwerpen.be. Schrijf 

hier in voor het startmoment op dinsdag 10 maart: 

https://veerkrachtigedorpen.be/evenement/startmoment-wechelderzande/ 

 
Adres: Wechelderzande, 2275 Lille  
Perscontact: Katleen Verhaert, T 03 240 66 57, E katleen.verhaert@provincieantwerpen.be 

Kamp C geeft gratis bouwadvies  
11 maart, 13 > 17 uur #Ranst 

 

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

Op woensdag 11 maart verwelkomen de provinciale experten van Kamp C je van 13 tot 17 

uur in het gemeentehuis van Ranst. Heb je vragen over isolatie, ventilatie, verwarming of 

keuze van materialen? Is je woning conform de nieuwe wetgeving? Met het persoonlijk 

bouwadvies van een onafhankelijk professioneel adviseur geraak je op de juiste weg. Info 

en inschrijven: www.kampc.be > agenda  

 
Adressen: Gemeentehuis, Gustaaf Peetersstraat 7, Ranst 
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, E diana.grasso@kampc.be 

Infomoment nieuwe Vlindervrijwilligers  

12 maart, 19 >21 uur #Heist-op-den-Berg 

 

In Provinciaal Groendomein De Averegten komen tal van bijzondere dieren en planten voor. 

Maar echt opvallende prachtdiertjes zijn uiteraard de vlinders! Overwinteren doen ze 

allemaal op hun eigen manier, sommigen als ei, anderen als rups of pop, er zijn er zelfs bij 

die gewoon als vlinder op een beschut plekje door de vrieskou heen slapen. Zodra de lente 

komt piepen, ontwaken de eerste vlinders meteen! Omdat vlinders vaak belang hechten aan 

speciale omgevingsfactoren, zijn zij vaak goede indicators om aan te tonen hoe het met het 

bos is gesteld. Om dit in kaart te brengen, is de domeinwachter op zoek naar helpende 

handen. Samen met hem gaan de VlinderVrijwilligers op regelmatige tijdstippen op stap om 

de vlinders volgens een bepaald traject in kaart te brengen. Kennis van vlinders is geen 

must, je krijgt tijdens het infomoment op 12 maart immers gratis een snelcursus van de 

domeinwachter! 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 

Workshop rozen snoeien  

13 maart, 14.30 > 17 uur #Mechelen 

 

In het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark groeien meer dan 1000 rozenvariëteiten. Ben 

je benieuwd hoe de tuinmensen deze rozentuin zo mooi onderhouden? Wil je de rozen in je 

eigen tuin ook zelf snoeien? Schrijf je dan snel in voor de praktische workshop rozen 

snoeien op 13 maart. Na een korte theoretische uitleg ga je zelf aan de slag. Breng zeker je 

snoeischaar en handschoenen mee! Heb je interesse om ook aan de slag te gaan als 
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vrijwilliger in de rozentuin van het park? Dan is deze workshop een must! Neem vooraf even 

contact op met annelies.vandoren@provincieantwerpen.be Meer info: 

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 

Drumming Festival  
13 en 14 maart #Turnhout 
 

Op 13 en 14 maart slaan cultuurhuis de Warande en Aarich Jespers (bekend van oa. Zita 

Swoon, The Colorist Orchestra) de handen in elkaar voor de eerste editie van Drumming, 

een tweedaags festival rond percussie & drums, Op het programma staan optredens van 

Ictus Ensemble, Tsubasa Hori, David Van Tieghem, Eric Thielemans, The Colorist Orchestra 

en Lander Gyselinck. www.warande.be 

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

Workshop Bosbaden in De Averegten 

14 maart, 10 > 12 uur #Heist-op-den-Berg 

 

Het bos heeft de mens heel wat te bieden. We vinden er rust, of we krijgen er net de kans 

om erg actief te zijn. Bosbaden is het opnemen van het bos via onze zintuigen door als het 

ware te baden in de bosatmosfeer. Vrij in de natuur zijn, wandelen, verbinding maken met 

het bos via onze zintuigen. Bosbaden biedt ontspanning, stressvermindering, verfrissing en 

zelfbewustzijn. Door ervaringsoefeningen te doen die alle zintuigen openen, kan je je 

mentale en fysieke kracht opladen. De begeleider helpt je om te verstillen en het bos op een 

andere manier te ervaren. Hij nodigt je uit om anders te kijken; naar jezelf, de anderen en 

je omgeving. Deze Walkshop gaat door op 14 maart in het Provinciaal Groendomein 

Averegten. 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 

Workshop Bosbaden in het Vrijbroekpark 

15 maart, 9.30 > 11.30 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 15 maart 

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 

Urban Trail Antwerp passeert in nieuwe provinciehuis 

15 maart, 9> 13 uur #Antwerpen 
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Op zondag 15 maart 2020 vindt de achtste editie van de Keytrade Bank Urban Trail Antwerp 

plaats. Deze populaire ontdekkingstocht op loopschoenen weet elk jaar te verrassen met 

nieuwe landmarks waar langs of door gelopen mag worden. Dit jaar loop je o.a. door het 

gloednieuwe Provinciehuis van Antwerpen. Al lopend mogen de deelnemers aan de Antwerp 

Urban Trail een kijkje nemen in de bibliotheek en in de raadszaal van het provinciehuis van 

Antwerpen. Het parcours is evenwel een kuitenbijter want je krijgt de optie om via de 

trappen naar de 14e verdieping te klimmen. Als beloning krijg je daarboven een prachtig 

uitzicht over Antwerpen. Je krijgt ook extra ondersteuning in de vorm van decibels en 

calorieën. Meer info en inschrijven: www.sport.be > Antwerp urban trail 

 
Adres: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen  
Perscontact: in provinciehuis: Bert Hellemans, M 0486 96 20 54, E 
bert.hellemans@provincieantwerpen.be 

Onderwatersafari  

15 maart, 14 > 16 uur #Retie 

 

Welke diertjes leven er in en rond het water? Hoe zijn zij aan het leven onder water 

aangepast? Benieuwd? Kom op 15 maart met je schepnet naar het Provinciaal Groendomein 

Prinsenpark en ga mee op onderzoek tijdens de OnderWaterSafari. Aangepaste kledij en 

laarzen zullen van pas komen. Inschrijven verplicht. www.provincieantwerpen.be > 

Prinsenpark 

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

Workshop rozen snoeien  

15 maart, 14.30 > 17 uur #Mechelen 

 

In het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark groeien meer dan 1000 rozenvariëteiten. Ben 

je benieuwd hoe de tuinmensen deze rozentuin zo mooi onderhouden? Wil je de rozen in je 

eigen tuin ook zelf snoeien? Schrijf je dan snel in voor de workshop op 15 maart. Het is een 

praktische workshop, na een korte theoretische uitleg ga je zelf aan de slag. Breng zeker je 

snoeischaar en handschoenen mee! Heb je interesse om ook aan de slag te gaan als 

vrijwilliger in de rozentuin van het park? Dan is deze workshop een must! Neem vooraf even 

contact op met annelies.vandoren@provincieantwerpen.be 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 12 van 16 tot 22 maart 

Kamp C geeft gratis bouwadvies  
16 maart, 13 > 17 uur #Kontich 

 

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

Op maandag 16 maart verwelkomen de provinciale experten van Kamp C je van 13 tot 17 

uur in het gemeentehuis van Kontich. Heb je vragen over isolatie, ventilatie, verwarming of 

keuze van materialen? Is je woning conform de nieuwe wetgeving? Met het persoonlijk 

bouwadvies van een onafhankelijk professioneel adviseur geraak je op de juiste weg. Info 

en inschrijven: www.kampc.be > agenda  

 
Adres: Gemeentehuis, Gemeenteplein 1, Kontich 
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, E diana.grasso@kampc.be 
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Werksessie 1: inwoners van Poederlee kiezen nieuwe invulling kerkgebouw 

16 maart, 19 > 21 uur #Poederlee #Lille 

 

Provincie Antwerpen, Innovatiesteunpunt en RURANT vzw startten begin maart samen met 

de inwoners van Poederlee de zoektocht naar een nieuwe invulling voor het kerkgebouw. De 

gemeente Lille en de kerkfabriek van Poederlee engageerden zich immers voor het project 

Kerk als dorpsknooppunt. Alle inwoners van Poederlee zijn op maandagavond 16 maart 

welkom voor de eerste interactieve werksessie. Op 30 maart is er nog een tweede 

werksessie. Schrijf hier in voor deze eerste werksessie: 

https://veerkrachtigedorpen.be/evenement/werksessie-1/  

 
Adres: Mollenhof, Lichtaartsesteenweg 1, Lille  
Perscontact: Gert Van Daele, T 03 240 53 20, E gert.vandaele@provincieantwerpen.be 

PIVA Doedag  
18 maart, 13 > 16 uur #Antwerpen 

 

Op woensdag 18 maart 2020 zal de PIVA Doedag doorgaan. Van 13 tot 16 uur zijn 

leerlingen van het 5de en 6de leerjaar en hun ouders welkom om onze school te leren kennen 

en verkennen. Er zijn ook tal van workshops waar je kennis kan maken met de verschillende 

afdelingen van de school, zoals workshops bediening, het vullen van knackworst, Antwerpse 

handjes maken en reis rond de wereld. PIVA wil ouders en kinderen van de lagere school 

(5de en 6de leerjaar) warm maken voor haar hervormde eerste graad. 

 
Adres: Provinciaal Instituut PIVA, Desguinlei 244, Antwerpen 
Perscontact: Heidi Wittevrongel, T 03 242 26 00, Heidi.WITTEVRONGEL@provincieantwerpen.be  

Lezing: De erfenis van de koude oorlog: de liberale droom 

19 maart, 19.30 > 21.30 uur #Antwerpen 

 

In navolging van de lezing ‘Over de Muur’ slaan Europa Direct Provincie Antwerpen en het 

Vredescentrum dit voorjaar 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 

tweede lezing gaat door op 19 maart en zoomt in op de liberale droom. Fabienne Bossuyt 

(Centrum voor EU-Studies) en Pieter Stockmans (journalist MO) werden uitgenodigd om 

hierover te spreken. Jana Kerremans is de moderator van dienst. De lezing is gratis. 

Inschrijven via info@vredescentrum.be of op T 03 292 36 51. Op 30 april en 28 mei vinden 

de volgende lezingen uit deze reeks plaats. www.provincieantwerpen.be > Europa Direct 

 
Adres: Bernarduscentrum, Lombardenvest 23, Antwerpen 
Perscontact: Jeannette Zuidema, T 03 240 68 05, E jeannette.zuidema@provincieantwerpen.be 

Fietsapplaus in Rivierenhof en Vrijbroekpark 

20 maart, 7.30 > 8.30 uur #Deurne #Mechelen 

 

De Nationale Applausdag voor fietsers viert zijn zevende verjaardag! Tijdens de 

ochtendspits op vrijdag 20 maart trakteren de medewerkers van het Provinciaal 

Groendomein Vrijbroekpark en het Provinciaal Groendomein Rivierenhof de fietsers die door 

het park rijden op een hartverwarmend applaus. De fietsersbond zet ook nog op andere 

plaatsen, zoals aan de fietsostrades, de handen op elkaar voor de moedige fietser-

pendelaar. Een goeie reden om die dag je stalen ros uit de winterstal te halen. 

www.provincieantwerpen.be > Rivierenhof/ Vrijbroekpark 

www.fietsersbond.be 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 
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Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 
Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be  

Sarah Wouters, T 015 45 13 92, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

WereldVerteldag in het Rivierenhof  

20 maart, 19 uur #Deurne 

 

Op 20 maart is het Wereldverteldag! Vertellers gaan wereldwijd op stap om hun verhalen in 

de wereld rond te strooien. Kom om 19 uur met je gezin (volwassenen en kinderen vanaf 6 

jaar) naar het Sprookjeshuis van het Provinciaal Groendomein Rivierenhof en vertrek samen 

met de vertellers van het Sprookjeshuis op een vertelwandeling door de wondere wereld 

van magie in het Rivierenhof. Trek je stapschoenen aan en breng regenjas en paraplu mee 

bij druppelende wolken. www.provincieantwerpen.be  

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

Workshop botanisch tekenen/aquarel: viooltjes  

21 & 28 maart, 13 > 17 uur #Mechelen 

 

Hou je van tekenen of aquarellen en ben je geboeid door de natuur? Dan kun je op 21 en 28 

maart in het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark een workshop volgen waarin je beide 

passies kan combineren. Tijdens de lessen krijg je tips om viooltjes zo realistisch mogelijk te 

tekenen of te aquarellen. 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. Het 

aquarelgedeelte is voor gevorderden. Beginners zullen tekenen. 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 

Wereldse chocoladewandeling i.s.m. Oxfam Wereldwinkel  

22 maart, 13 > 16 uur #Kasterlee 

 

Lekkerbekken, smaakmakers, fijnproevers … begin alvast te likkebaarden! Laat je betoveren 

door wereldse smaken van chocolade in het bos van de Slapende Reus. Langs de 

bewegwijzerde route van het Provinciaal Groendomein Hoge Mouw passeer je op 22 maart 

langs verschillende smaakbelevenissen. Je kunt de wandeling starten tussen 13 en 14 uur. 

Op het einde kan je nog nakeuvelen aan de Oxfam-bar. Hou er rekening mee dat de Hoge 

Mouw een gebied is met veel mul zand, en enkel toegankelijk met een stevige alle terrein 

buggy. Voor rolwagens is doorgang niet mogelijk. Deelnameprijs € 5 per deelnemer. 

Kinderen t.e.m. 3 jaar gratis deelname. Inschrijven via mail: 

oxfamchocoladewandeling@gmail.com Meer info: www.provincieantwerpen.be > Hoge Mouw  

 
Adres: Provinciaal Groendomein Hoge Mouw, Tunneldak, Goorseweg, Kasterlee.  
Parkeren kan aan school GO! de 3master, Kempenstraat, Kasterlee 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Zuidkempense Pijl  

22 maart, 13.30 > 18 uur #Mol 

 

22 maart wordt alweer een hoogdag voor de wielersport. Dan is het Provinciaal 

Recreatiedomein Zilvermeer het decor voor de 58 ste editie van de Zuidkempense Pijl. 

Zowel eliterenners zonder contract als beloftes komen aan de start voor de Grote Prijs 
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Wilfried Peeters. Wielrennen kent in Mol een rijke traditie. Al in 1961 werd hier de eerste 

Zuidkempense Pijl georganiseerd. www.zilvermeer.be 

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

Seizoenswandeling Broek de Naeyer  

22 maart, 14 > 16 uur #Willebroek 

 

Het Provinciaal Groendomein Broek de Naeyer is een uniek natuurgebied. Het herbergt heel 

wat bijzondere planten- en diersoorten. Een van de bijzonderste bewoners is ongetwijfeld de 

bever: Hij laat zich overdag niet zien, maar laat heel wat sporen na. Hoe ziet een beverdam 

er uit en hoe beïnvloedt het grootste knaagdier van Europa het waterpeil? Je ontdekt het 

zelf op 22 maart tijdens deze tocht met de domeinwachter. Deze wandeling is geschikt voor 

volwassenen en kinderen vanaf 9 jaar. Afspraak om 14 uur aan de ingang van de 

Biezenweiden, ter hoogte van de Zwarte Beek, Stuyvenbergbaan in Heindonk. 

www.provincieantwerpen.be  

 
Adres: Provinciaal Groendomein Broek De Naeyer, Stuyvenbergbaan, Willebroek 
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 92, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Week 13 van 23 tot 29 maarti 

Neem de promotie voor je korteketenevent zelf in handen – sessie Herenthout 
24 maart, 13 > 17 uur #Herenthout 
 

Organiseer je binnenkort een opendeurdag of doe je mee aan de Week van de Korte Keten 

en wil je zoveel mogelijk mensen  naar je bedrijf lokken? Tijdens deze vorming van 

het  Steunpunt Korte Keten ga je aan de slag met Facebookevents, leer hoe je een 

uitnodigende tekst schrijft voor je doelpubliek en ontdek je tips & tricks om gericht en 

voordelig promotie te voeren voor je activiteit. Breng je laptop mee want je gaat tijdens de 

inspiratiesessie meteen aan de slag. Bij wijze van ontspanning en om inspiratie op te doen 

is er ook een bedrijfsrondleiding voorzien. Inschrijven kan tot en met 17 maart door een e-

mail te sturen naar steunpuntkorteketen@ons.be. Provincie Antwerpen schaart zich samen 

met de andere Vlaamse provincies ook dit jaar weer achter de Week van de Korte Keten die 

plaatsvindt van 6 tot en met 14 juni 2020. https://weekvandekorteketen.be/  

 
Adres: Loei Dolle Pret, Heikant 86a, Herenthout 

Perscontact: Koen Vanhentenrijk, vormingsverantwoordelijke Steunpunt Korte Keten, E 
kvanhentenrijk@samenferm.be, M 0477 97 63 63 

Neem de promotie voor je korteketenevent zelf in handen – sessie Turnhout 

24 maart, 19 > 22 uur #Turnhout 
 

Organiseer je binnenkort een opendeurdag of doe je mee aan de Week van de Korte Keten 

en wil je zoveel mogelijk mensen  naar je bedrijf lokken? Tijdens deze vorming van 

het  Steunpunt Korte Keten ga je aan de slag met Facebookevents, leer hoe je een 

uitnodigende tekst schrijft voor je doelpubliek en ontdek je tips & tricks om gericht en 

voordelig promotie te voeren voor je activiteit. Breng je laptop mee want je gaat tijdens de 

inspiratiesessie meteen aan de slag. Inschrijven kan tot en met 17 maart door een e-mail te 

sturen naar steunpuntkorteketen@ons.be. Provincie Antwerpen schaart zich samen met de 

andere Vlaamse provincies ook dit jaar weer achter de Week van de Korte Keten die 

plaatsvindt van 6 tot en met 14 juni 2020. https://weekvandekorteketen.be/ 

 
Adres: SBB, Steenweg op Mol 114 B1, Turnhout 
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Perscontact: Koen Vanhentenrijk, vormingsverantwoordelijke Steunpunt Korte Keten, E 
kvanhentenrijk@samenferm.be , M 0477 97 63 63 

Sterren kijken i.s.m. Urania 

27 maart, 20.30 > 22.30 uur #Retie 
 

Bij heldere hemel is in natuurgebieden een ongekende sterrenpracht te bewonderen. De 

vrijwilligers van Volkssterrenwacht Urania stellen op 27 maart hun telescoop op in het 

Provinciaal Groendomein Prinsenpark en richten hem op de maan en de sterren. Misschien 

kan je de ringen van Saturnus spotten of op zoek gaan naar enkele sterrenbeelden! 

Inschrijven via www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 

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

Plantenhanger macramé 

28 maart, 10 > 12.30 uur #Kalmthout 

 

De lente komt eraan. Na de grote schoonmaak is het tijd om ook je kamerplanten op te 

frissen. Op 28 maart leer je tijdens een workshop in Arboretum Kalmthout hoe je je 

bloempotje kan pimpen met een macramé plantenhanger. Voor in je living, je tuinkamer of 

terras. Met een paar basisknopen ga je aan de slag en na twee à drie uur heb je de smaak 

te pakken en kan je thuis zelf nog meerdere potjes voorzien van een hanger. Breng je eigen 

potje mee (ca. 15 cm). Heb je dit niet direct bij de hand, kom dan iets vroeger en koop je 

materiaal ter plaatse. www.arboretumkalmthout.be 

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

Wandeling: Lente in het Rivierenhof  

29 maart, 10 > 12 uur #Deurne 

 

Einde maart is de natuur al volop aan het ontwaken en de lente is dan ook zichtbaar 

aanwezig in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof. Voorjaarsbloeiers genieten van het 

licht tussen de nog bladarme bomen en vogels broeden op hun nesten. Een VMPA-

natuurgids toont je op 29 maart de schoonheid van de lente. Wees er op tijd bij, want deze 

nacht werd de klok een uur vooruit gedraaid! www.provincieantwerpen.be  

 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 

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

Kunstenaarsmarkt in De Schorre 

29 maart, 12 tot 17 uur #Boom 

 

De gezellige Kunstenaarsmarkt van het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre is toe aan 

haar zevende editie. Op 29 maart kan je schilderijen, foto's en tekeningen van heel wat 

exposanten bewonderen op het Vlinderplein in De Schorre. Kom langs en geniet van de 

mooie werken, het unieke kader en een drankje in een even gezellig decor! 

www.deschore.be  

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

Stormopkomst festivaldag voor kinderen  
29 maart, 13 > 18 uur #Turnhout 
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STORMOPKOMST, dat is een festival mét een expo voor kinderen, volwassenen en iedereen 

die graag buiten de lijntjes kleurt. Kunstenaars en publiek onderzoeken samen de positieve 

en negatieve gevolgen van één van de grootste ontwikkelingen van onze tijd: alles en 

iedereen ter wereld is op elk moment bereikbaar (of zou dat moeten zijn): Alles, nu!  

Een samenwerking van STORMOPKOMST en de Warande www.warande.be 

 
Adres: de Warande, Warandestraat 42, Turnhout 

Perscontact: Mieke Mermans, T 014 47 23 02, , E mieke.mermans@warande.be 

Verpot je eigen bonsai 

29 maart, 13.30 > 16 uur #Kalmthout 

 

Wordt het tijd om je bonsai te verpotten, maar weet je niet goed hoe je er aan begint? 

Tijdens deze workshop op 29 maart in het Arboretum Kalmthout leer je het stap voor stap, 

en pas je de technieken meteen toe op je eigen bonsai. Breng dus je eigen boompje en 

bonsaischaal mee (max. 45 cm diameter). Na deze workshop ben je in staat om 

bonsaiboompjes op een veilige manier te verpotten. Bonsaisubstraat, drainageroosters, 

aluminium binddraad en de toegang tot de tuin zijn inbegrepen in de prijs. Maak van de 

gelegenheid gebruik om voor of na de workshop een bezoek te brengen aan de 

arboretumtuin en het bonsaiatelier. www.arboretumkalmthout.be 

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

Verborgen leven in het Vrieselhof  
29 maart, 19 > 21 uur #Ranst 
 

Het Provinciaal Groendomein Vrieselhof zit vol leven, ook 's avonds als de rust over het 

domein is weergekeerd en de duisternis valt. Maak op 29 maart vanaf 19 uur kennis met de 

dieren die hier 's avonds leven en leer de sporen herkennen die ze achterlaten in de natuur. 

Reeën en amfibieën zijn in deze periode erg actief. Misschien hoor je ook wel een bosuil of 

ontdek je iets over een bever of een vleermuis. Inschrijven www.provincieantwerpen.be > 

Vrieselhof  

 
Adres: Provinciaal groendomein Vrieselhof, Schildesteenweg 95, Ranst 
Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be 

Week 14 van 30 tot 31 maarti 

Werksessie 2: inwoners van Poederlee kiezen nieuwe invulling kerkgebouw 

30 maart, 19 > 21 uur #Poederlee #Lille 

 

Provincie Antwerpen, Innovatiesteunpunt en RURANT vzw startten begin maart samen met 

de inwoners van Poederlee de zoektocht naar een nieuwe invulling voor het kerkgebouw. De 

aanleiding was het engagement van de gemeente Lille en de kerkfabriek van Poederlee voor 

het project Kerk als dorpsknooppunt. Alle inwoners van Poederlee zijn op maandagavond 30 

maart welkom voor de tweede interactieve werksessie. Schrijf hier in voor de tweede 

werksessie: https://veerkrachtigedorpen.be/evenement/werksessie-2/. Er volgen nog 

werksessies op 20 april en 4 mei 2020. 

 
Adres: Mollenhof, Lichtaartsesteenweg 1, Lille 
Perscontact: Gert Van Daele, T 03 240 53 20, E gert.vandaele@provincieantwerpen.be 
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Wechelderzande – Sessie 1: wat zijn de noden van het dorp? 
31 maart, 19:30u > 21:30 uur #Wechelderzande 
 

Woon je in Wechelderzande en wil je samen met de provincie Antwerpen, RURANT vzw en 

Innovatiesteunpunt je dorp veerkrachtiger maken? Kom dan op dinsdag 31 maart naar de 

eerste interactieve werksessie van het traject Veerkrachtige Dorpen. We zoeken samen uit 

waar de noden zitten en waar een veerkrachtig Wechelderzande zeker aan moet werken. Zo 

kunnen we enkele prioriteiten op lange termijn bepalen. Stuur je vragen en ideeën naar E 

dorpen@provincieantwerpen.be. Schrijf hier in voor de eerste werksessie op dinsdag 31 

maart: https://veerkrachtigedorpen.be/evenement/wechelderzande-sessie-1-wat-zijn-de-

noden-van-het-dorp/. 

 
Adres: Wechelderzande, 2275 Lille  

Perscontact: Katleen Verhaert, T 03 240 66 57, E katleen.verhaert@provincieantwerpen.be 

Langlopende activiteiten 

Avocado/Design voor zaad 

7 > 29 maart #Kalmthout 
 

Avocado/Design voor zaad is een tentoonstelling over avocado’s, het eigen opkweekplezier 

en hoe gek 'design voor zaad' kan zijn. Hippe koks en gezondheidsgoeroes prijzen de 

avocado de hemel in als superfood. Het verhaal van de groene, zachte vrucht is er één van 

superlatieven. Het is niet alleen lekker en gezond, maar ook een plezier om je eigen plant 

uit de pit op te kweken. Designers van over de hele wereld weten dat, en springen op de 

avocado-hype. Ontwerpen voor pithouders in 101 kleuren, vormen en materialen helpen je 

het hele kweekproces in stijl te laten gebeuren. Kom je ogen de kost geven en bewonder 

een uitgebreide designcollectie in Arboretum Kalmthout. Aan inspiratie geen gebrek, en 

misschien bedenk je wel je eigen ontwerp! De tentoonstelling loopt van 7 tot 29 maart en is 

vrij toegankelijk in de galerie van Arboretum Kalmthout, elke dag van 10 tot 17 uur. 

www.arboretumkalmthout.be 

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

RE'VIERENHOF openluchtkunstexpo van Koen Nelissen 

17 maart > december 2021 #Deurne 
 

Belgisch Kunstenaar Koen Nelissen en het Provinciaal Groendomein Rivierenhof slaan de 

handen in elkaar voor een participatieve en aangrijpende tweejarige 

openluchttentoonstelling. De expo Re'vierenhof gaat over verbindende en actuele thema’s 

als respect, recycle, reinvent, reintegrate en reconnect. Met Re'vierenhof gaat Koen Nelissen 

in een interactieve dialoog met het publiek over de uitdagingen van onze maatschappij. Hij 

speelt met alle ingrediënten van zijn kunnen en met de rijkdom die het park te bieden heeft. 

Zo houdt hij ons een soms subtiele, speelse en vaak uitdagende spiegel voor. Deze 

tentoonstelling loopt vanaf 17 maart tot einde 2021 www.provincieantwerpen.be  

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

Paasspeurtocht Arboretum  
28 maart > 19 april #Kalmthout 
 

Het is lente in Arboretum Kalmthout. Dat zie je aan de bloesems, de vrolijke madeliefjes in 

het gras en de eieren in de bomen. Eieren?! Jawel, de tuiniers hebben 100 kleurrijke 

afbeeldingen van paaseieren tussen de planten verstopt. Doe van 28 maart tot 19 april mee 

mailto:dorpen@provincieantwerpen.be
https://veerkrachtigedorpen.be/evenement/wechelderzande-sessie-1-wat-zijn-de-noden-van-het-dorp/
https://veerkrachtigedorpen.be/evenement/wechelderzande-sessie-1-wat-zijn-de-noden-van-het-dorp/
mailto:katleen.verhaert@provincieantwerpen.be
https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/arboretum/kalender/avocado-design-voor-zaad.period_1.html
mailto:abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be
http://www.provincieantwerpen.be/
mailto:anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be


met de paasspeurtocht en verzamel zoveel mogelijk eieren op je speurkaart. Onderweg kun 

je leuke spelletjes spelen, nadien wacht je een chocolade verrassing! 

www.arboretumkalmthout.be  

 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 

Perscontact: Bram Rammeloo, T 03 666 67 41, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 

Kristof Van Gestel – De Collectieve Collectie 

29 maart > 26 april #Turnhout 
 

Kristof Van Gestel onderzoekt de band die mensen met dingen hebben door samen met hen 

allerhande huis-, tuin- en keukenobjecten te verzamelen, te ordenen, te benoemen, af te 

breken en terug samen te stellen en de verhalen van dit proces te vertellen. Vanuit dit idee 

startte hij een project met verschillende workshops: de Collectieve Collectie. Van de 

resultaten van deze workshops maakt Kristof Van Gestel op het einde van het seizoen een 

tentoonstelling in de Luifelzaal en een boek dat het project samenvat www.warande.be 

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

Expo de Nacht  
29 maart > 16 augustus #Turnhout 
 

Voor er kunstlicht bestond, was de nacht vol van duisternis. Dag en nacht waren twee 

verschillende werelden. De nacht had een eigen cultuur, met eigen rituelen, geuren, 

geluiden en regels. De nacht bood de mens de gelegenheid om te ontsnappen aan de 

alledaagse werkelijkheid, aan de sociale conventies en hiërarchieën. Veel kunstenaars laten 

zich dan ook inspireren door deze wereld die tegelijk zo bekend en zo onbekend is.  

Met werk van onder andere Nel Aerts, Fred Bervoets, Bieke Depoorter, Hans Op de Beeck, 

Laetitia Molenaar, Frans Masereel, Leon Spilliaert, Kohei Yoshiyuki… www.warande.be 

 
Adres: de Warande, Warandestraat 42, Turnhout 

Perscontact: Mieke Mermans, T 014 47 23 02, E mieke.mermans@warande.be 

Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2020 

#Vlaanderen 
 

Plannen maken voor een korte of lange vakantie ? Vind 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 

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: 

https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/arboretum/kalender/paasspeurtocht0.period_1.html
mailto:abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be
http://www.warande.be/
mailto:mieke.mermans@warande.be
http://www.warande.be/
mailto:mieke.mermans@warande.be
http://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/
mailto:mariel.rosier@provincieantwerpen.be
mailto:hilde.verhelst@provincieantwerpen.be
http://www.twitter.com/hildeverhelst


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

bij perscontact@provincieantwerpen.be 

 

Algemene persinfo provincie Antwerpen | Uitschrijven 
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