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Vakantie in eigen land hoeft niet saai te zijn, er zijn immers nog zoveel bijzondere hoekjes 

die je kan ontdekken, nog zoveel natuurgeheimen om verwonderd bij te staan kijken en 

luisteren, nog zoveel sporten om van te proeven, nog zoveel speurneuzen om te volgen, 

nog zoveel handen om ideeën vorm te geven, nog zoveel … dingen die je dichtbij jouw kot 

kan beleven en zo die onvergetelijke zomer creëren.  

Week 31: 1 & 2 augustus 2020 

Kajakpolo initiatieles 

Elke zaterdag, 14 > 15.30 uur #Boom 
 

Boomse Kajakclub De Schorre (BKS) nodigt je uit voor initiaties kajakpolo deze zomer in het 

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in Boom. Ga als een pijl door het water en 

controleer tegelijkertijd de bal. De begeleiders leren je de verschillende technieken aan. Wie 

verfrissing zoekt en benieuwd is naar een nieuwe sport is hier aan het juiste adres. Zowel 

jong als ‘oud’ zijn elke zaterdag welkom van 14 tot 15.30 uur. Inschrijven kan je via 

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 

Week 32: 3 tot 9 augustus 2020 

Radio Veerkrachtige dorpen met Jelle Cleymans vanuit Sint- Jozef (Rijkevorsel)  
3 – 7 augustus, 12:00>13:00 # Radio 2 Antwerpen  

Vrijdag 7 augustus, 12:00>13:00, live uitzending vanuit Sint-Jozef #Rijkevorsel 

 

Van 3 tot 7 augustus brengt Jelle Cleymans samen met de inwoners, de verhalen en de 

dorpsdynamiek van Sint-Jozef tot in je woonkamer. Dit is het dorp van de schrijver Aster 

Berkhof en Karel Michielsen neemt je mee naar een tentoonstelling over de schrijver. Een 

aantal werknemers van de oude steenfabriek gaan terug om oude verhalen op te halen. 

Want aan verhalen geen gebrek in Sint-jozef, zo kent het dorp enkele spannende 

volksverhalen. We brengen een bezoek aan de populaire buurderij en een imker. En op 

vrijdag 7 augustus sluiten we de week af met een live uitzending met Jelle Cleymans die de 

afgelopen week samenbrengt én die dag komt onder andere Germaine, 93jaar, langs die wel 

een heel speciale band heeft met het dorp en met haar man die ook nog eens Jozef heet. 

 
Adres: plein nabij de Kerk, Kerkdreef 66, Sint-Jozef (Rijkevorsel)  
Perscontact: Gert Vandaele, , T +03 240 53 20, Gert.VANDAELE@provincieantwerpen.be 
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PaardenPracht in Bubbels i.s.m. Animu Luce #TerraNova  
3 & 4 augustus, 10 > 17 uur #Herselt 
 

Wie zit er op dit moment in jouw contactbubbel? Je partner? Je kinderen? Grootouders? 

Vrienden? …? Wat zou je ervan vinden om die contactbubbel uit te breiden met een PAARD? 

Een hele dag genieten in de weide, in de piste en in het bos samen met mensen uit jouw 

contactbubbel en je eigen paard(en) voor één dag!  

Nele van Animu Luce leert jullie op 3 en 4 augustus op een natuurlijke manier omgaan met 

de paarden. Jullie communiceren, verzorgen, wandelen en rijden in de mooie bossen van 

Provinciaal Groendomein Hertberg.  

Let wel: het is de bedoeling dat je voor deze activiteit afspreekt met mensen uit je bubbel. 

Eén persoon koopt de tickets voor iedereen (zo weten wij wie er zal samenwerken). Alle 

ingeschreven groepjes blijven de hele dag binnen de eigen contactbubbel! Per 2 kinderen is 

er zeker 1 volwassen begeleider nodig. Meer info en inschrijven: www.terranova.be 

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 Beeldig Zelfportret 

5 & 9 augustus, 10.30 > 12.30 uur of 14 > 16 uur #Boom 

 

In elk kind schuilt een grote kunstenaar, daar zijn Liesbeth & Liesbeth van Studio Maria van 

overtuigd. Op 5 en 9 augustus tijdens ‘Hartje zomer’ in De Schorre organiseren ze een 

super fijne workshop om kinderen te helpen de kunstenaar in zichzelf te ontdekken. En we 

beginnen bij het begin, want maakte niet elke beroemde kunstenaar ooit een prachtig 

zelfportret? Ben je tussen 5 en 12 jaar oud? Dan ben je van harte welkom om te komen 

tekenen op een zalig plekje in het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in Boom. Je mag 

even héél diep in de spiegel kijken en daarna ga je aan de slag om een prachtig zelfportret 

te maken. We geven je tips en leren jou een aantal trucjes zodat je een portret krijgt om in 

te kaderen! Reserveer je plekje 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 

Zumba  

elke donderdag van de grote vakantie, 20 > 21 uur #Boom 

 

Schud jezelf helemaal los tijdens de Zumba lessen op donderdag in het Provinciaal 

Recreatiedomein De Schorre. Zumba is gebaseerd op Latijns-Amerikaanse dans, zoals salsa, 

merengue en samba. De naam Zumba komt uit het Colombiaans-Spaans, waar het zoveel 

betekent als snel bewegen en lol hebben. Zumba instructrice Anke heeft er alvast zin in. 

Vergeet je drinkbus niet, zijn jullie klaar om te zweten? Meer info en inschrijven: 

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 

Wobbelfun 

7, 14, 15, 21, 28 & 29 augustus, 9.30 > 10.30 uur of 10.30 > 11.30 uur #Boom 
 

Spelen met balans, dat is Wobbelfun! Er worden de hele zomer lang verschillende sessies 

georganiseerd in het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Zo zijn er lessen voor 

kinderen, lessen voor mama of papa met zoon of dochter en een heuze Wobbel Workout 

voor volwassen. Wobbelfun gaat door op het terras van Verstrepen of onder de Vlindertent 
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in De Schorre in Boom op verschillende data, telkens van 9.30 tot 10.30 uur en van 10.30 

tot 11.30 uur. Deelnemen kan enkel na inschrijving via 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 

Workshop ‘Maak je eigen magische trol’ #TerraNova 

7, 8, 14, 16, 21 & 23 augustus, 14 > 16 uur #Boom 
 

Heb je de zeven reuzen al gezien in het ‘magische trollenbos’? Ze zitten verstopt tussen de 

bomen van het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre en zijn volledig gemaakt uit hout. 

Tijdens deze workshops gaan kinderen van 7 tot 12 jaar zelf aan de slag met hun eigen 

ideeën en creativiteit om een trol te bouwen uit hout en andere natuurlijke materialen, maar 

dan wel een maatje kleiner. In deze workshop gaan ze schetsen, timmeren, lijmen, bouwen, 

zagen, …. Kortom de handen uit de mouwen steken. Deelnemen kan enkel na inschrijving 

via op www.deschorre.be > hartje zomer of www.terranova.be 

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

Dauwtrip  

8 augustus , 5.30 uur tot 8 uur #Retie 

 

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

Samen met de domeinwachter van het Provinciaal Groendomein Prinsenpark trekken we op 

8 augustus het ochtendfrisse bos in en gaan we reeën spotten. Aansluitend bekijken we 

foto’s en filmpjes van onze bosbewoners. Zorg voor een goede verrekijker! Je draagt best 

géén blauwe kledij. Deze wandeling is geschikt vanaf 12 jaar, honden zijn niet toegelaten. 

Deelnemen kan na inschrijving: www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark  

 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 

Perscontact: Noach Janssens, T 014 37 91 74, E noach.janssens@provincieantwerpen.be 

Schemerwandeling  

8 augustus, 21 > 23 uur #Herselt 

 

’s Nachts worden er andere dieren actief dan diegene de we overdag zien. Ga op 8augustus 

mee op pad met de domeinwachter tijdens de laatste restjes licht van de dag. Wie weet wat 

komen we tegen in het Provinciaal Groendomein Hertberg. Na de wandeling volgt nog een 

kleine presentatie over het leven van de ree. Deze wandeling is geschikt vanaf 12 jaar, 

honden zijn niet toegelaten. Schrijf je vlug in want de plaatsen zijn beperkt! 

www.provincieantwerpen.be > Hertberg  

 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, plein tegenover Mie Maan, Diestsebaan 28, Herselt 

Perscontact: Noach Janssens, T 014 37 91 74, E noach.janssens@provincieantwerpen.be 

Workshop Mountainbike techniektraining 

9 augustus, 9 >12 uur #Boom 

 

Sportievelingen kunnen zich op 9 augustus van 9 tot 12 uur helemaal uitleven in het 

Provinciaal Domein De Schorre in Boom. Ook in augustus zijn er twee Mountainbikesessies 

gepland. Tijdens een 3 uur durende Mountainbike techniektraining leer je het uitdagende 

mountainbike parcours van De Schorre en omstreken kennen. Je werkt op techniek en krijgt 

individuele tips en tricks waar je nadien nog verder mee aan de slag kan. Een beetje 

ervaring is niet slecht gezien het uitdagende parcours. Deelnemen kan enkel na inschrijving 
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via 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 

Week 33: 10 tot 16 augustus 2020 

Lekkers uit de moestuin  

10 augustus, 10 > 14 uur #Deurne 

 

De moestuin van de kinderboerderij van het Provinciaal Groendomein Rivierenhof barst van 

het lekkers, dat klaar staat om te worden geoogst. Stroop je mouwen op en trek op 10 

augustus samen met ons op ontdekking tussen de groenten, het fruit en de kruiden. Met 

verse ingrediënten bereiden we zelf een heerlijk tussendoortje. Na de lunch gaan we samen 

aan de slag in de moestuin. 

Voor deelnemers van 8 tot 10 jaar. De kinderen worden om 10 uur door hun ouders afgezet 

en om 14 uur weer opgehaald. Vergeet zeker je boterhammetjes niet mee te brengen. 

CORONA! Hou er rekening mee dat in lijn met de Covid19-veiligheidsvoorschriften van de 

overheid, de deelnemer aan deze activiteit die week geen andere jeugdactiviteit mag 

bijwonen. Deelnemen is gratis, online reserveren verplicht: 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 

Schorregolf 
12 augustus, 13 > 15 uur of 16 > 18 uur #Boom 

 

Op 12 augustus kan je het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in Boom op een unieke 

manier ontdekken, namelijk van hole naar hole tijdens de Schorre-golf! Bij elke hole leer je 

wat techniek én krijg je enkele quizvragen voorgelegd. Dit is een perfecte activiteit om 

samen met je bubbel van maximum 15 te doen! Reserveer je plekje 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 

Trollenvertellingen  
Elke donderdag van 13 >27 augustus, verschillende sessies per dag #Boom 
 

Op donderdag 13 augustus hervatten de trollenvertellingen die je deze zomer in het 

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre kan komen beluisteren. Zeven magische trollen, elk 

op hun eigen plek in De Schorre, elk met hun eigen geheim. Bij één van hen -verscholen in 

het bos- staat een verteller. Hij neemt jullie mee in het verhaal van kleinste trol Nora. De 

vertelling duurt ongeveer 15 minuten. Inbegrepen is het De Schorre Doeboek waarmee je 

na de vertelling aan de slag kan om enkele trollenopdrachten uit te voeren. De allerkleinsten 

krijgen ook een leuk driepikkelzitje mee. Deze activiteit wordt georganiseerd in 

samenwerking met de Gezinsbond. Deelnemen kan enkel na inschrijving via 

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 

Workshop Maak een boeket voor moederdag  

14 augustus, 14 > 15 uur of van 15 > 16 uur of van 16 > 17uur #plaats 
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Wil jij je mama op Moederdag, 15 augustus verrassen met een zelfgemaakt boeket bloemen 

uit het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark? Schrijf je dan in voor deze workshop van14 

augustus. Florista Eve uit Heffen zorgt voor begeleiding. Deelnameprijs: 10 euro per boeket. 

Je kunt met meerdere personen (bv papa met kindjes) inschrijven om aan één boeket te 

werken. 

Er zijn drie sessies: van 14 > 15 uur, van 15 > 16 uur, van 16 > 17uur 

Inschrijven en 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 

Film in het Bos  

14 augustus, 20 >23.30 uur #Retie 

 

Op 14 augustus start om 20 uur een openluchtvertoning van de prachtige film “Captain 

Fantastic” in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark. 

In de prachtige bossen in het noordwesten van Amerika heeft Ben (Viggo Mortensen) zijn 

ideale wereld geschapen. Een perfecte plek voor zijn zes kinderen, ver weg van de hectiek 

en de sociale druk van het hedendaagse bestaan. De kinderen studeren en leren jagen. Het 

leven is puur en overzichtelijk. Tot een dramatische gebeurtenis het gezin doet besluiten de 

confrontatie met de buitenwereld aan te gaan. Met zowel heftige als hilarische gevolgen… 

Niet alleen Mortensen maakt grote indruk, maar ook de kinderen zijn stuk voor stuk 

verbluffende acteurs. Matt Ross won de prijs voor Beste Regisseur in het programma ‘Un 

Certain Regard’ van het Filmfestival van Cannes. Deze film is enkel geschikt voor 

volwassenen (+12 jaar). 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 

Radio Veerkrachtige dorpen met Jelle Cleymans vanuit Gompel (Mol)  
10 – 14 augustus,  12:00>13:00 # Radio 2 Antwerpen  
Vrijdag 14 augustus, 12:00>13:00, live uitzending  vanuit Gompel #Mol 

Van 10 tot 14 augustus brengt Jelle Cleymans samen met de inwoners, de verhalen en de 

dorpsdynamiek van Mol-Gompel tot in je woonkamer. Historicus Fernand van Gompel vertelt 

over het “modern” Gompel. We trekken naar de glasfabriek waar Maurice Van Decraen 

vertelt over de speciale band tussen de fabriek en zijn familie We gaan langs bij Lawrence 

De Belder, de nieuwe eigenaar van het casino, die ons zijn plannen voor het gebouw uit de 

doeken doet. En we verbroederen met Radio Gompel. Op vrijdag 14 augustus sluiten we de 

week én de zes weken Radio Veerkrachtige dorpen af met een live uitzending met Jelle 

Cleymans. Dit met een heuse Vox pop én een oproep aan alle inwoners van Mol-Gompel om 

mee hun dorp in handen te nemen.  

 
Adres: plein nabij de kerk, O.-L.-Vrouwstraat 86, Gompel (Mol)  
Perscontact: Emily Vandeperre, , T 03 214 25 94 47, Emily.VANDEPERRE@rurant.be 

Maisdoolhof  
15 augustus tot 30 september #Putte 
 

Kom verdwalen tussen de maïs! Voor de zesde editie van de doolhof zocht Kempens 

Landschap inspiratie in de natuur. Vanaf 15 augustus zijn kleine en grote avonturiers 

welkom in Putte bij Heist-op-den-Berg om hun oriëntatietalent te testen in de metershoge 

gangen van maïs. Wie vindt er als eerste de uitgang? 

De doolhof stelt een grote boom voor die zich uitstrekt over het veld. Je start aan de voet 
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van de stam en baant je een weg langs de takken en blaadjes om zo de uitgang van de 

doolhof te ontdekken. Kempens Landschap wil mensen inspireren om de natuur in te 

trekken en koos daarom voor dit thema. Tijdens deze editie zal er overigens geen groot 

openingsevenement georganiseerd worden om de bezoekers zoveel mogelijk te spreiden. 

Elke zondag is er extra animatie. 

Van 15 tot 31 augustus ben je welkom van dinsdag tot –zondag tussen 11 en 18 uur 

In september is het maisdoolhof open op woensdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur 

Laatste vertrek steeds om 17:00 uur. Meer info: www.kempenslandschap.be  

 
Adres: Veld tussen Heiststeenweg en Peredreef in Putte 
Perscontact: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, E Philippe.Debacker@kempenslandschap.be  

Themawandeling feestdagen en rituelen in bomensymboliek 

15 augustus, 14 > 16 uur #Kalmthout 

 

Bomen hebben altijd een centrale rol vervuld in het leven van de mens. Heilige bomen vindt 

men door de eeuwen heen bij alle volkeren en in alle werelddelen. We beseffen het 

misschien niet meer, maar in ons dagelijks leven vinden we nog vele rituelen en symbolen 

uit het voorchristelijke natuurgeloof. Bijna al onze kerkelijke en burgerlijke feestdagen 

hebben een Keltisch-Germaanse oorsprong die verwijst naar een boom. Iedereen kent de 

kerstboom. Maar wat zijn geboortebomen, meibomen en spijkerbomen?  

Inschrijven voor deze wandeling op 15 augustus in het Arboretum Kalmthout is niet nodig, 

de wandeling is inbegrepen in je toegangsticket tot de tuin. Maximum 20 deelnemers, ter 

plaatse aanmelden. Koop je ticket voor de tuin online, verplichte reservatie met tijdslot. 

Inschrijven en info: www.arboretumkalmthout.be   

 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 

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

Themawandeling ‘Goden en Godinnen’  
15 augustus, 19 > 21 uur #Boom 
 

Wat is het verhaal van het Parisoordeel? Wat heeft Niké met natuur te maken? 

Waarom draagt Bacchus een krans van klimop op zijn hoofd? Een antwoord op deze vragen 

mag je alvast verwachten tijdens een themawandeling op 15 augustus van 19 tot 21 uur in 

het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre met huisgids Jan Vaeck. Deelnemen kan enkel 

na inschrijving via 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 

Week 34: 17 tot 23 augustus 2020 

Afhaalmoment buurderij provinciehuis start na zomerse break 

20 augustus, 16.15 > 16.45 uur #Antwerpen 
 

Wie zijn virtueel winkelmandje vult via Boeren & Buren en kiest voor buurderij provinciehuis 

kan vanaf 20 augustus weer elke donderdagavond in de garage van het provinciehuis zijn 

bestelling ophalen. Bestellen kan tot maandagnacht en ophalen gebeurt dan met respect 

voor de coronamaatregelen op donderdag. Bij buurderij provinciehuis kan je zowel 

basisproducten zoals vlees, zuivel, groenten, … als bier, biosappen, ijs, confituur en zelfs 

verzorgingsproducten zoals shampoobars bestellen. Wie alleen voor groenten en fruit kiest, 

kan opteren voor thuislevering. Zelfs tijdens de zomerse sluiting in de eerste helft van 

augustus levert vaste leverancier Gebroeders Vercammen wel nog groenten en fruit aan 

huis. Meer info: www.boerenenburen.be > buurderij provinciehuis  

www.zomervandekorteketen.be  
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Meer info: Ruben Boonen, adviseur hoeve- en streekproducten provincie Antwerpen, M 0474 84 63 04, 
E ruben.boonen@provincieantwerpen.be 
Marleen De Gruyter, buurderijverantwoordelijke buurderij provinciehuis, M 0477 41 28 50, E 
marleendegruyter@telenet.be (niet bereikbaar van 1 – 15 augustus) 

Vleermuizenwandeling  

21 augustus, 20.30 > 22.30 uur #Retie 

 

Het nachtelijke leven van de vleermuis bleef de mens doorheen de eeuwen fascineren. 

Hierdoor ontstonden er vele fantasierijke verhalen. Maar wat kunnen deze nachtvliegers nu 

echt? Op 21 augustus gaan we, na een korte voorstelling, op zoek naar antwoorden in het 

Provinciaal Groendomein Prinsenpark. De batdetectors helpen onze zintuigen op scherp te 

zetten. Deze wandeling is geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar, honden zijn niet toegelaten. 

Deelnemen is mogelijk na inschrijving: www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 

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

Dauwtrip 

22 en 23 augustus, 6 >8 uur #Heist-op-den-Berg 

 

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

Samen met de domeinwachter van Provinciaal Groendomein De Averegten trekken we op 22 

en 23 augustus het ochtendfrisse bos in en gaan we reeën spotten. Aansluitend bekijken we 

foto’s en filmpjes van onze bosbewoners. Deze wandeling is geschikt voor iedereen vanaf 12 

jaar, honden zijn niet toegelaten. Zorg voor een goede verrekijker! Je draagt best géén 

blauwe kledij. 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 

Bosbaden 

22 augustus, 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. Je ervaart hoe je kan verstillen en het bos op een andere manier te ervaren. 

Begeleider Dirk de Ryck nodigt je uit om anders te kijken; naar jezelf, de anderen en je 

omgeving. Draag kledij aangepast aan de weersomstandigheden en makkelijke schoenen of 

wandelschoenen. Breng eventueel een flesje water mee. We verzamelen op 22 augustus 

tussen 9u30 en 10u aan de ingang van het Provinciaal Groendomein De Averegten. De 

walkshop start stipt om 10u. Doelgroep: volwassenen (18+) 

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 

Op zoek naar vleermuizen  
22 augustus,19.30 > 22.30 uur #Deurne 
 

mailto:ruben.boonen@provincieantwerpen.be
mailto:marleendegruyter@telenet.be
http://www.provincieantwerpen.be/
mailto:nancy.wouters@provincieantwerpen.be
http://www.provincieantwerpen.be/
mailto:nancy.wouters@provincieantwerpen.be
http://www.provincieantwerpen.be/
mailto:nancy.wouters@provincieantwerpen.be


Vleermuizen zijn mysterieuze en boeiende dieren. Tijdens deze avond in het Provinciaal 

Groendomein Rivierenhof krijg je eerst een presentatie en als de avond valt, ga je samen 

met een domeinwachter of VMPA-natuurgids en een vleermuisdetector op zoek naar 

vliegende vleermuizen in het Rivierenhof. Deelnemen is gratis maar reserveren is verplicht  

"Op zoek naar vleermuizen in het Rivierenhof" gaat door op zaterdag 22 augustus 2020 van 

19u30 tot 22u30. We starten nabij de Oostvleugel van het kasteel Rivierenhof aan de 

Parkweg in Deurne. Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be > Rivierenhof 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 

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

Workshop Mountainbike techniektraining 

23 augustus, 9 >12 uur #Boom 

 

Sportievelingen kunnen zich op 23 augustus van 9 tot 12 uur helemaal uitleven in het 

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in Boom. Ook in augustus zijn er 2 

mountainbikesessies gepland. Tijdens een 3 uur durende Mountainbike techniektraining leer 

je het uitdagende mountainbike parcours van De Schorre en omstreken kennen. Je werkt op 

techniek en krijgt individuele tips en tricks waar je nadien nog verder mee aan de slag kan. 

Een beetje ervaring is niet slecht gezien het uitdagende parcours. Deelnemen kan enkel na 

inschrijving via 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 

Workshop Bosbaden  

23 augustus, 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 

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

workshop gaat door  in op 23 augustus 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 

Lekkers uit de moestuin  

24 augustus, 10 > 14 uur #Deurne 

 

De moestuin van de kinderboerderij van het Provinciaal Groendomein Rivierenhof barst van 

het lekkers, dat klaar staat om te worden geoogst. Stroop je mouwen op en trek op 24 

augustus samen met ons op ontdekking tussen de groenten, het fruit en de kruiden. Met 

verse ingrediënten bereiden we zelf een heerlijk tussendoortje. Na de lunch gaan we samen 

aan de slag in de moestuin. 

Voor deelnemers van 8 tot 10 jaar. De kinderen worden om 10 uur door hun ouders afgezet 

en om 14 uur weer opgehaald. Vergeet zeker je boterhammetjes niet mee te brengen. 

CORONA! Hou er rekening mee dat in lijn met de Covid19-veiligheidsvoorschriften van de 

overheid, de deelnemer aan deze activiteit die week geen andere jeugdactiviteit mag 
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bijwonen. Deelnemen is gratis, online reserveren verplicht: 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 

Themawandeling ‘Wandelen door de apotheek van de goden’ 
26 augustus, 14 > 16 uur #Boom 
 

Waarom zeggen we “pisbloem”? Bestaan er bessen die zangers eten om hun stem te 

behouden? Tandpijn… is er een kruid dat de pijn verlicht? Op 26 augustus bezoeken we een 

apotheek waar je kan langsgaan zonder doktersvoorschrift en die middeltjes bevat tegen de 

dagdagelijkse kwaaltjes. Geniet van deze twee uur durende themawandeling in het 

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre met huisgids Jan Vaeck. Deelnemen kan enkel na 

inschrijving via via 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 

Week 35: 24 tot 30 augustus 2020 

Vleermuizenwandeling  

28 & 29 augustus, 20.00 uur #Mechelen 

 

Ga op 28 en 29 augustus mee op pad met de domeinwachter in het donkere Vrijbroekpark. 

Met behulp van de batdetector ontdekken we welke vleermuizen in het Provinciaal 

Groendomein Vrijbroekpark leven. De wandeling is geschikt voor volwassenen en kinderen 

vanaf 8 jaar. 

Deze wandeling is gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven. Boek een ticket voor elke 

deelnemer. Dat doe je 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 

Vleermuizenwandeling  

29 augustus, 20.30 > 22.30 uur #Heist-op-den-Berg 

 

Het nachtelijke leven van de vleermuis bleef de mens doorheen de eeuwen fascineren. 

Hierdoor ontstonden er vele fantasierijke verhalen. Maar wat kunnen deze nachtvliegers nu 

echt? Op 29 augustus gaan we na een korte voorstelling op zoek naar antwoorden in het 

Provinciaal Groendomein De Averegten. De batdetectors helpen onze zintuigen op scherp te 

zetten. Deze wandeling is geschikt vanaf 10 jaar, honden zijn niet toegelaten. Inschrijven 

verplicht via 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 Bosbaden  

30 augustus, 9.30 >11.30 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. 
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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. Deze 

workshop gaat door op 30 augustus 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 

Spiderman in Hertberg  
30 augustus , 10 > 12 uur #Herselt 
 

Laat de Spiderman in je los en ga op 30 augustus mee met de boswachter op zoek naar 

spinnen in het Provinciaal Groendomein Hertberg. Samen ontdekken we hun talenten. 

Spring jij zo ver als de zebraspin, of spin jij net zo’n mooi web als een kruisspin? Deze 

wandeling is geschikt voor gezinnen met kinderen. Inschrijven via 

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 

Week 36: 31 augustus 2020 

Op de fiets (Slow TV - ATV) 

vanaf 31 augustus #ATV 

 

Vanaf 31 augustus brengt ATV gedurende 7 weken 15 fietsroutes (of een deel ervan) in 

beeld in blokken van 15 minuten. Een route wordt uitgezonden in 5 dagen (van maandag 

tot en met vrijdag) telkens 10 keer per dag. Dankzij de slow tv laat ATV de kijker volop 

genieten van wat er te zien is onderweg. Bij interessante plaatsen wordt extra informatie 

gegeven. Op 31/8 wordt gestart met Oeverhoppen (Rupelstreek - Mechelen) 

Op het programma staan verder: 

week van 7/9: Bels Lijntje (Turnhout - Kempen) 

week van 14/9: De Slapende Reus (Kasterlee) 

week van 21/9: Erfgoed Neteland Herentals 

week van 28/9: Grenspark Kalmthout 

week van 5/10: Havenroute 

week van 12/10: Kempense meren 

www.provincieantwerpen.be   

 
Adres: ATV – slow TV  

Perscontact: Duan Gatto, T 03 240 65 56, E terranova@provincieantwerpen.be 

Lange termijn 

Winactie #Europabijons 
Elke dinsdag, woensdag en donderdag in augustus, 7>18 uur, www.facebook.com/EDAntwerpen  
 

Europa Direct provincie Antwerpen trok de provincie rond en nam op 12 plekken die iets 

met Europa te maken hebben een foto. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van augustus 

plaatsen we een foto online via onze Facebookpagina (www.facebook.com/EDantwerpen) en 

Instagrampagina (www.instagram.com/europadirectantwerpen). Kan jij raden waar de foto 

genomen is? Dan maak je kans op een leuke prijs! De dagwinnaar krijgt een Europataart en 

streekproductenmand. Onder alle deelnemers worden bovendien ook twee blauwe 

Europafietsen verloot. 
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Adres: online via www.facebook.com/EDAntwerpen 
Perscontact: Lies Robben, T 03 240 66 91, lies.robben@provincieantwerpen.be 

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 

Kinderboerderij Rivierenhof 

tot 13 december 2020 #Deurne  
 

Het erf van de Kinderboerderij aan de Parkweg in het Provinciaal Groendomein 

Rivierenhof is open elke zondag t/m donderdag tussen 13 en 17 uur. Een bezoekje aan 

de dieren en de moestuin is gratis maar vooraf online reserveren is verplicht. Dat kan 

via 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 

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 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: 
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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 

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 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 

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 

Wandelen en fietsen in de Antwerpse Zuidrand 
permanent #Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Hove, Edegem, Kontich, Lint, Mortsel, Wilrijk 
 

Het wandelgebied Zuidrand biedt 195 kilometer aan bewegwijzerde paden langs beken, 

kasteeldomeinen, forten, bossen, akkers en weides. Deze kasteeldomeinen, beekvalleien en 

bossen spelen een belangrijke rol als verblijfplaats en verbindingsweg voor fauna en flora. 

Om deze biodiversiteit te versterken en tegelijkertijd recreatie, landbouw en erfgoed toe te 

laten, werken we voortdurend aan de kwaliteit van de open ruimte in de Zuidrand.  

Ga op pad met de wandel- of fietskaart van Streekvereniging Zuidrand en provincie 

Antwerpen en ontdek wat het landschap van nu vertelt over vroeger. De fietskaart vind je 

op www.provincieantwerpen.be > fietskaart Zuidrand. De wandelkaart is tijdelijk gratis 

beschikbaar online. Download ze op www.provincieantwerpen.be > wandelkaart Zuidrand 

 
Perscontact: Marijke Aps, T 03 240 63 32, M 0473 59 97 12, E marijke.aps@provincieantwerpen.be 

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 
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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: 

Speurtochten voor jong en oud, fietsen of wandelen langs prachtige nieuwe routes zoals ook 

in de Antwerpse Zuidrand of in wandelnetwerk De Merode of via www.GroenZoeker.be. Al 

die ideeën 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 

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 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 
 

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

 

In het Provinciaal Groendomein De Averegten voorzien jobstudenten allerlei leuke 

activiteiten om te knutselen, de natuur te onderzoeken en te beleven, om te sporten of 

spelletjes te spelen. Kortom: een gevarieerd programma met de natuur als centraal thema! 

Anders dan andere jaren, gaan de activiteiten niet door aan het onthaalgebouw van De 

Averegten, maar dien je ze op eigen houtje te voltooien in het bos, de omgeving of 

misschien wel je eigen tuin! Dit om de social distancing maximaal te garanderen en het 

mengen van gezinnen onderling te beperken. De opdrachten kan je telkens terugvinden op 

de Facebookpagina en aan de toegangsdeur van het onthaalgebouw. Elke week zorgen we 

voor een nieuw aanbod en dus een goed gevuld zomerprogramma! Mochten eventuele 

versoepelingen van de maatregelen het toch toelaten, dan kan de Averclub gewoon in zijn 

oorspronkelijke vorm doorgaan aan het onthaalgebouw. Volg de berichtgeving op de 

Facebookpagina en website! 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-
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klaar laten leveren door de Piknikfabrik in de Vlindertuin. 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 

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. Nog tot 16 

augustus kan je de groepstentoonstelling 'De Nacht' bezoeken. 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 

Tentoonstelling 'Vroege vogels' van B-creativ  
> 30 augustus #Heist-op-den-Berg 
 

Geïnspireerd door het unieke startverhaal van een beeldend kunstenaar die ze leerde 

kennen, begon Berit zelf enkele jaren geleden ook te schilderen. Ze vond al snel een eigen 

stijl die zich steeds meer verfijnde. Ze schildert vooral vogels op vergeelde boekblaadjes en 

oude muziekpartituren. Hoewel er ook af en toe vrolijke uitstapjes zijn, waarbij ze zich 

baseert op andere dieren of zelfs bloemen. Professioneel gezien is Berit meester in het 

jobcraften en de jobcombinaties. Ze is trainer en coach en begeleidt werknemers en 

ondernemers in persoonlijke ontwikkeling op vlak van communicatie en welzijn. Ze ontpopt 

zich als florist en is mede-oprichter van Citamine, jouw vitamines uit de stad. Dit is een 

organisatie die in Mechelen actief is om de stad om te vormen tot eetbare stad. Bovendien 

maakt ze naam en faam met haar eigen geschenkenmerk: B-creativ. Wees creatief [B-

creativ], zowel in werk als leven, dat is het motto van Berit. Dat drijft haar ook om 

schilderworkshops te geven en zo meer mensen te inspireren om de eigen creativiteit te 

(her)ontdekken.  
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Open op dinsdag t.e.m. vrijdag + op 2e en 4e zaterdag & zondag: telkens van 13u > 16u 

Meer info: 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 

Openluchtexpo RE'VIERENHOF met kunst van Koen Nelissen  
tot 31 december 2020 #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 2020. Voor meer info en het grondplan: 

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 

Maak er een Vlaanderen Vakantielandzomer van ! 
#Vlaanderen 
 

Vlakbij, veilig én verrassend: kies deze zomer voor een vakantie dicht bij huis. 

Inspiratie voor een deugddoende staycation? Die vind je volop in de Vakantiegids Kempen, 

het Vakantieboek Scheldeland en op www.vlaanderenvakantieland 

 
Perscontact: Mariel Rosier, T 03 240 63 93, M 0474 48 30 75, E mariel.rosier@provincieantwerpen.be 

Algemene persinfo provincie Antwerpen 

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

veiligheidsmaatregelen i.k.v. COVID-19. 

 
 
 
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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