
 
Activiteitenkalender 

JULI 2020 
Provincie Antwerpen 

 

Kom uit uw kot en doe niet te zot. Deze zomer biedt de provincie Antwerpen jou een waaier 

aan uitdagingen om dicht bij huis heel bijzondere plekjes te ontdekken. De zomer is het 

seizoen bij uitstek om de natuur van dichtbij te observeren, te voelen, lange wandelingen te 

maken, te fietsen, raadsels op te lossen, of gewoon om aan het alledaagse te ontsnappen … 

Tijdens deze Zomer van de Korte Keten kan je ook eens op zoek gaan naar en kennismaken 

met lokale producenten.  

Week 27: 1 tot 5 juli 2020 

PurePaardenPracht 

2 of 3 juli, 10 > 17 uur #Herselt 

 

Hou je van paarden en natuur? Wil je eens ervaren hoe je op een volledig natuurlijke manier 

omgaat met paarden? Schrijf je dan zeker samen met 1 kind in voor een dagje 

PurePaardenPracht! Deze dag staat in het teken van paardenbeleving in al haar facetten: 

communiceren, verzorgen, grondoefeningen, veilig leiden en rijden in het bos, altijd met 

respect en zonder dwangmiddelen of bit. Iedereen op zijn eigen ritme, afgestemd op zijn 

eigen gevoelens en behoeften. Nele van Animu Luce leert jullie op een natuurlijke manier 

omgaan met de paarden. Tijdens PurePaardenPracht wandel of rijdt je door de mooie 

bossen van Provinciaal Groendomein Hertberg. www.provincieantwerpen.be 

 
Adres: Plaats van afspraak: Parking Mie Maan, Diestsebaan 28, 2230 Herselt 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Tai Chi  

elke donderdag, 10.30 tot 12.00 uur #Kalmthout 

 

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

bamboebos, tussen de sierkerselaars of monumentale bomen. Tai chi is een harmonieuze 

oosterse bewegingskunst waarbij je met zo weinig mogelijk inspanning je hele lichaam 

beweegt in een opeenvolging van trage maar vloeiende bewegingen. Tai chi is voor elke 

leeftijd geschikt, je hoeft geen voorkennis te hebben om deel te nemen. Elke donderdag ben 

je welkom in het Arboretum Kalmthout van 10.30 tot 12.00 uur voor een les Tai Chi onder 

leiding van Marc Wens. Geschikt vanaf 18 jaar. 

Omwille van de corona-maatregelen is het nodig om je vooraf aan te melden per e-mail: 

info@arboretumkalmthout.be  of per telefoon, +32(0)3666 6741. 

Je betaalt ter plaatse aan de balie, de toegang tot de tuin is inbegrepen. Je draagt best 

sportieve of soepele kledij en brengt een flesje water mee. 

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

elke donderdag, > 22 uur #Kalmthout 
 

Ter gelegenheid van de prachtige zomer kun je Arboretum Kalmthout nu ook 's avonds 

bezoeken. Elke donderdag blijft de arboretumtuin doorlopend tot 22.00 uur open. Bij mooi 

weer kun je genieten van het mooie strijklicht en de ondergaande zon. Bovendien kun je de 

geuren van de bloemen beter waarnemen, meer nog dan overdag.  

Niet alleen de tuin, maar ook de cafetaria, de cadeau- en boekenshop en het 

plantencentrum blijven open tot 22 uur. Om de tuin te bezoeken, reserveer je vooraf je 

toegangsticket met tijdslot via www.arboretumkalmthout.be 

 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 

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

Week 28: 6 tot 12 juli 2020 

Workshop - verwerken van kruiden  

10 & 12 juli, 14.30> 17 uur #Mechelen  

 

500 jaar na de geboorte van Dodoens zijn we nog steeds geboeid door het gebruik van 

kruiden in de keuken en zoeken we naar alternatieve manieren om kwaaltjes te behandelen. 

Wil je hier ook graag meer over weten? De kruidenexpert van het provinciaal Groendomein 

Vrijbroekpark geeft zijn geheimen prijs en laat je ook zelf aan de slag gaan. De workshop 

gaat door op 10 juli en wordt herhaald op 12 juli. 

Deelnemen is gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven.  

Info bij het 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 

Bijenwandeling 

11 juli, 10> 12 uur #Kalmthout 
 

De lente en de zomer zijn bezige tijden voor de bijen van Arboretum Kalmthout. In de 

bijenkasten nabij de grote vijver voelen ze zich perfect thuis. Door de panoramakijker kun 

je de bijen vanop een afstand zien uitvliegen naar de bloeiende bomen, planten en bloemen 

in de tuin waar ze de nectar halen voor hun overheerlijke honing. Wil je de bijen ook wel 

eens van dichtbij bekijken? Imker Rob Van Bauwel vertelt in deze bijzonder fascinerende 

bijenwandeling over het leven van de bijen en geeft je de kans om ze aan het werk te zien 

bij de open bijenkasten. Deelnemers aan deze wandeling krijgen een beschermend pak (een 

kapruin) en handschoenen. Zo kun je de bijen in de meest veilige omstandigheden 

bewonderen. 

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

Workshop Bosbaden  

12 juli, 9.30 >12 uur #Mechelen 

 

Shinrin-Yoku is Japans en 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 
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gemoedsrust en de bloeddruk. Hoe je dat precies doet, kun je (opnieuw) leren. Deze 

workshop gaat door in het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark. Je bent vrij om één of 

meerdere sessies te volgen. Elke sessie is anders. Inschrijven noodzakelijk 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 29: 13 tot 19 juli 2020 

Honingslingeren 

18 juli, 10 > 16 uur #Kalmthout 
 

Wist je dat er bijenkorven in de arboretumtuin staan? De bijen van Arboretum Kalmthout 

werken de hele lente en zomer lang en vinden het heerlijk om zich tegoed te doen aan de 

vele bloesems en bloeiende bijzondere planten. Imker Rob Van Bauwel neemt je op 18 juli 

mee achter de schermen voor een demonstratie honingslingeren. Met de grootste zorg oogst 

hij overheerlijke honing. Altijd al willen weten waar honing vandaan komt? Of gewoon 

benieuwd hoe de tuin smaakt? Geef je ogen de kost en kom proeven! 

www.arboretumkalmthout.be 

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

Grote Vlindertelling 

19 juli, 14 > 16 uur #Heist-op-den-Berg 

 

Vlinders! Dagvlinders en nachtvlinders, wat is het verschil, en wat zijn in godsnaam dag-

actieve nachtvlinders? De ene soort laat zich volop bewonderen, een andere soort is er wel 

maar leeft een verborgen bestaan. Sommige jaren zien we veel witte vlinders, andere jaren 

bijna geen?! Waarom zien we een bepaalde soort maar heel even rondvliegen en lijken 

andere soorten een heel jaar rond te fladderen. Samen met de domeinwachter van het 

Provinciaal Groendomein De Averegten ga op zoek naar een antwoord op deze vragen. 

Nadien kan je thuis nog meedoen aan de Grote Vlindertelling die Natuurpunt zoals elk jaar 

organiseert van 4 tot 26 juli. Zo krijgen we op grote schaal een beeld van hoe het met onze 

vlinders gesteld is in Vlaanderen. 

 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg 

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

Seizoenswandeling Broek de Naeyer  

19 juli, 14 > 16 uur #Willebroek 

 

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

wat bijzondere planten- en diersoorten, maar de bever spreekt toch wel het meest tot de 

verbeelding. Ook al laat die zich overdag niet zien, hij 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 tijdens deze tocht met de domeinwachter. Afspraak om 14 uur aan de 

ingang van de Biezenweiden, ter hoogte van de Zwarte Beek, Stuyvenbergbaan in 

Heindonk. Deze wandeling is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 9 jaar. 

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

Lange termijn 
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Suske en Wiske Museum open tijdens de zomervakantie!  
1 juli > 31 augustus #Kalmthout 
 

Tijdens de zomervakantie is het Suske en Wiske Museum open voor families. Ga er op 

Striptoer en ontdek door leuke opdrachten wat je allemaal nodig hebt voor een goed 

stripverhaal. Dit is het begin van een eigen avontuur, waarbij een tijdreisje natuurlijk niet 

mag ontbreken. Bezoek het museum van 1 juli tot 31 augustus om 10, of 14 uur. Reserveer 

op voorhand je tickets via www.suskeenwiskemuseum.be  

Deze zomer kun je ook op Titeltocht in de tuin van het Suske en Wiske Museum. Met een 

uniek doe-boekje ga je op jacht naar 25 albums. Bij elk album dat je gevonden hebt, los je 

een raadsel op. De Titeltocht is een leuke activiteit voor de hele familie! 

 
Adres: Suske en Wiske Museum, Beauvoislaan 98, Kalmthout 

Perscontact: Marleen Van Houselt, T 03 666 64 92, E marleen.vanhouselt@provincieantwerpen.be 

Themakampen in De Nekker tijdens de zomervakantie 
juli en augustus #Mechelen 
 

Ben je sportief of eerder creatief aangelegd? Heb je zin om ook tijdens de schoolvakanties 

nog plezier te maken met je klasgenootjes? Ben je op zoek naar nieuwe vriendjes? Dan zijn 

de themakampen in het Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker iets voor jou!  

Tijdens de zomervakantie organiseert De Nekker speel- en doeweken op maat onder 

professionele begeleiding en dit voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Een variatie aan 

spel, sport, ontdekkingen en andere activiteiten bieden voldoende afwisseling voor de 

verschillende leeftijdsgroepen. Meer info: www.denekker.be 

 
Adres: Nekkerspoel-Borcht 19 (gps adres Spuibeekstraat), Mechelen 
Perscontact: Sharon Van Damme, T 015 55 70 05, communicatie@denekker.be 

Hartje Zomer in De Schorre 

> 31 augustus #boom 

 

Deze zomer is De Schorre van jou! Onder de naam “Hartje Zomer” presenteren Provinciaal 

Recreatiedomein De Schorre en Tomorrowland een gigantisch aanbod aan leuke zomerse 

activiteiten. De vaste recreatiemogelijkheden worden aangevuld met o.a. gocarts, 

skatepark, hinkelpad, kubb, wobbelfun, vertellingen en workshops.   

Bekijk het programma en reserveer je plekje vanaf 27 juni op www.deschorre.be > Hartje 

Zomer 
 

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

Zomer van de Korte Keten 

> 20 september #provincie Antwerpen 
 

De Zomer van de Korte Keten (ZKK) die loopt van 6 juni tot en met 30 september 2020. 

Meer en meer consumenten gaan op zoek naar lokale producten. De Zomer van de Korte 

keten wil consumenten en lokale producenten helpen elkaar te vinden. Gemeenten en 

producenten worden aangemoedigd om motiveren om tijdens de zomer kleine events te 

organiseren zoals een proeverij, een bezoek op het erf, een fietstocht langs enkele 

producenten, ...  te kopen in een hoevewinkel, bij de boer, in de buurderij, ...  

Meer info: https://weekvandekorteketen.be/agenda/ 
 

Perscontact: Valerie Druart, T 03 240 66 96 - E valerie.druart@provincieantwerpen.be 
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Terra Nova 2020 – avontuurlijk overnachten 

> 31 augustus #provincie Antwerpen 

 

Voor een fijn of avontuurlijk kortverblijf hoef je helemaal niet ver te reizen. Wil je in 

bushcraft-stijl op weekend gaan, of slapen in een soldatenkamp naast een kasteel of 

origineel overnachten in het groen in je eigen provincie, ... Al die belevenissen en nog veel 

meer, maken Terra Nova. Meer informatie: www.terranova.be.  
 
Perscontact: Duan Gatto, Terra Nova, T 03 240 65 56, E terranova@provincieantwerpen.be 

Terra Nova 2020 – wandel- en speurtochten 

> 31 augustus #provincie Antwerpen 
 

Zoek je verrassende, avontuurlijke én betaalbare zomeractiviteiten dicht bij huis? De Groen- 

en Recreatiedomeinen van de provincie Antwerpen en de landgoederen van Kempens 

Landschap verzamelen onder de naam Terra Nova hun in het oog springende zomeraanbod. 

Fietsen of wandelen langs prachtige nieuwe routes, speurtochten voor jong en oud, rustig 

op stap gaan met ezeltjes of paarden, ... Al die belevenissen en nog veel meer, maken Terra 

Nova. Surf naar www.terranova.be. Kies waar je naartoe wilt gaan, download de wandeling 

en trek er een dagje op uit in het groen van onze provincie!  
 
Perscontact: Duan Gatto, Terra Nova, T 03 240 65 56, E terranova@provincieantwerpen.be 

Averclub  
1 juli > 31 augustus #Heist-op-den-Berg 

 

Kinderen van 2,5 tot 14 jaar kunnen in het Provinciaal Groendomein De Averegten tijdens 

de zomervakantie mee komen knutselen, de natuur onderzoeken en beleven, sporten en 

spelletjes spelen, ... Onze animator zorgt voor een gevarieerd programma met de natuur als 

centraal thema! De activiteiten gaan door in en rond het onthaalgebouw, Boonmarkt 4a, en 

eventueel in het (speel)bos. Het programma hangt uit aan het onthaalgebouw en wordt op 

Facebook gepost.  

Let wel: de kinderen dienen steeds onder begeleiding van een volwassene te zijn, dit is geen 

kinderopvang! Deelnemen is gratis, inschrijven is niet nodig, vrij komen en gaan tijdens de 

openingsuren van de Averclub. Meer info: 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 

Picknick in de arboretumtuin met de Piknikfabrik 

> 30 september #Kalmthout 
 

Een picknick, een wandeling en een babbel zijn de drie top-ingrediënten om eindeloos te 

genieten in de tuin van Arboretum Kalmthout. Wandelen in de tuin en je picknick kant-en-

klaar laten leveren door de Piknikfabrik, in de Vlindertuin of aan de Gloriëtte, het witte 

tuinprieel. Je bestelt je picknick op een dag naar keuze rechtstreeks bij onze partner 

Piknikfabrik, min. 8 personen. Meer info: www.piknikfabrik.be. 

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

Verhuur fietsen in Merksplas-Kolonie  
#Merksplas # Wortel 
 

Wortel- en Merksplas-Kolonie zijn landschappelijke eilanden. De statische en majestueuze 
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dreven, het afwisselende landschap met bossen en weilanden, de monumentale bebouwing 

en het fascinerende verhaal,... deze prachtige gebieden met de fiets ontdekken is dan 

ook  ideaal. Sinds kort kan je in Wortel- en Merksplas-Kolonie fietsen huren. Er zijn gewone 

fietsen, kinderfietsen en elektrische fietsen beschikbaar om een halve of hele dag erop uit te 

trekken. Reserveer je fietsen online en haal ze op bij Colonie 7, de horecazaak naast 

Bezoekerscentrum Kolonie 5-7 in Merksplas. Kolonie 5-7 is opgenomen in het netwerk van 

fietsknooppunten. Bordjes wijzen je de weg naar het dichtstbijzijnde fietsknooppunt nr 30. 

Stippel zelf een route uit op de website www.fietsnet.be .. Meer informatie op 

www.kolonie57.be 

 
Adres: Kolonie 5-7, Kapelstraat 10  Merksplas 
Perscontact: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, E Philippe.Debacker@kempenslandschap.be 

Expo de Nacht  
1 juli > 16 augustus #Turnhout 
 

Provinciaal cultuurhuis de Warande is meer dan drie maanden gesloten geweest. Op 

woensdag 1 juli opent de groepstentoonstelling 'De Nacht' haar deuren. 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 

Openluchtexpo RE'VIERENHOF met kunst van Koen Nelissen  
tot 31 december 2021 #Antwerpen 
 

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 tot einde 2021. Voor meer info en het grondplan of het scannen van de 

QR-code: 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 

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 
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Algemene persinfo provincie Antwerpen 

Al deze activiteiten vinden uiteraard enkel plaats met de op dat moment geldende 

veiligheidsmaatregelen i.k.v. COVID-19. 

 

Voor meer informatie over deze activiteiten, kan je ook terecht bij de 

beleidsverantwoordelijken en hun perscontact: 

 

Beleidsverantwoordelijke: Luk Lemmens, N-VA 

Perscontact: Faye Van Impe, T 03 240 51 97, M 0486 60 46 02,  

E faye.vanimpe@provincieantwerpen.be 

 

Beleidsverantwoordelijke: Jan De Haes, N-VA 

Perscontact: Helke Verdick, T 03 240 58 95, M 0484 09 05 97,  

E helke.verdick@provincieantwerpen.be 

 

Beleidsverantwoordelijken: Ludwig Caluwé en Kathleen Helsen, CD&V 
Perscontact: Johny Geerinckx, T 03 240 52 88, M 0485 99 72 97, E 
johny.geerinckx@provincieantwerpen.be 
 
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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