
 
Activiteitenkalender 

Oktober 2020 
Provincie Antwerpen 

 

’t is herfst…. Meer nog dan in andere seizoenen lokt het bos ons nu met zijn kleuren en zijn 

geuren. De provinciale groendomeinen zetten volop in op het samen of in je eentje 

ontdekken van de natuur in herfstjas. Ga mee op zoek naar paddenstoelen, vruchten, 

vogels, … Gebruik al je zintuigen en speur, loop, spring of kom simpelweg genieten, een 

bosbad nemen. Alle activiteiten worden met respect voor de coronaregels georganiseerd. 

Deelnemen kan vaak enkel mits inschrijven via een tijdslot en mits het naleven van de op 

die locatie geldende corona-veiligheidsmaatregelen.  

 

Kunnen we in abnormale tijden nog genieten van het gewone leven?  #tuurlijkda 

Kunnen we cultuur nog opsnuiven door een mondmasker?  #daszekerda 

Is een pintje nog even lekker op anderhalve meter? #vaneigens 

Alle info over deze campagne op: www.tuurlijkda.be  

Week 40: 1 tot 4 oktober 

Op de fiets (Slow TV - ATV) 

tot 16 oktober #ATV 
 

Sinds 31 augustus brengt ATV 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 het programma staan deze maand nog: week van 28/9: Grenspark Kalmthout, week van 

5/10: Havenroute en week van 12/10: Kempense meren. 

www.provincieantwerpen.be > Op de fiets 

 

Adres: ATV – slow TV https://atv.be/programmas/op-de-fiets 
Perscontact: Duan Gatto, T 03 240 65 56, E terranova@provincieantwerpen.be 

Infomarkt PRUP N10 in Lier 

2 oktober, 16 > 20 uur #Lier 

 

De laatste jaren werd het steeds drukker op en rond de N10 tussen Lier en Heist-op-den-

Berg. Er kwamen meer winkels, bedrijven en woningen, wat leidde tot inname van open 

ruimte en tot extra auto- en vrachtverkeer. Om de N10 wat ademruimte te geven, duidt de 

provincie Antwerpen met het PRUP N10 winkelvrije en winkelarme zones aan. De start- en 

procesnota voor dit PRUP zijn klaar. De publieke raadpleging loopt van 14 september tot en 

met 12 november. De provincie nodigt iedereen uit om zijn of haar mening te geven over 

deze nota’s. Je kan ze online inkijken of op papier na afspraak in het provinciehuis of het 

gemeentehuis. Op 2 oktober organiseert de provincie ook een infomarkt in Lier. Iedereen is 

welkom maar volgens de coronamaatregelen moet je wel op voorhand een tijdslot 

reserveren en ter plaatse een mondmasker dragen. De tijdslots van de infomarkt liggen 
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tussen 16 en 20 uur. Op de infomarkten vind je een samenvatting van de nota’s op 

infoposters en kan je vragen stellen aan een projectmedewerker. Meer info: 

https://www.provincieantwerpen.be > ruimtelijke planning 

 
Adres: Liers Cultuurcentrum De Mol, Aarschotsesteenweg 3, Lier 

Perscontact: Katrijn Vercammen, T 03 240 66 26, Katrijn.Vercammen@provincieantwerpen.be 

Workshop botanisch tekenen: herfstbloeiers 

3 oktober, 13 >17 uur #Mechelen 

 

Hou je van tekenen en ben je geboeid door de natuur? Dan kun je in deze workshop op 3 

oktober in het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark beide passies combineren. Tijdens de 

lessen krijg je tips om bloemen zo realistisch mogelijk te tekenen. Wat we tekenen hangt af 

van het seizoen. Het aantal cursisten is beperkt tot 10 deelnemers waardoor persoonlijke 

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

de dagdagelijkse beslommeringen en dat is ook een pluspunt. 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 

Infowandeling natuurbeheer in Vrieselhof 

3 oktober, 14 > 16 uur #Ranst  

 

Het afgelopen jaar werd er flink gewerkt in het Provinciaal Groendomein Vrieselhof. Kom 

meer te weten over het natuur- en erfgoedbeheerplan dat hierbij aan de basis lag. Een 

aantal grote en kleinere terreinwerken zijn achter de rug en leverden al een eerste 

resultaat. De domeinwachter gaat met jou het terrein op en neemt de veranderingen onder 

de loep. Gratis, inschrijven verplicht via Eventbrite 

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 

Trail De Schorre 

4 oktober, 10 > 16 uur #Boom 

 

Op zondag 4 oktober 2020 staat de eerste editie van de Trail Games De Schorre op het 

programma. Een uitdagende formule om een Trail marathon te lopen als solo, in duo of 

trio… Ga jij de uitdaging aan? Let the games begin! Probeer om zoveel mogelijk ronden (en 

liefst het maximum van 6) af te leggen met steeds een gezamenlijke start om het uur. De 

eerste start wordt gegeven voor de solo's om 10.00 en voor de teams om 10u30. Welke lus 

er zal moeten worden gelopen, hangt af van onze dobbelsteen, die net voor de start van 

elke lus geworpen zal worden. www.deschorre.be  

 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 
Perscontact: Maarten De Bolster, , T 0494585537, Maarten@sportevents.eu 

Plantendag najaar  

4 oktober, 10 tot 17 uur #Kalmthout 

 

Het najaar is een ideaal plantseizoen. De bodem is nog voldoende warm om wortels te laten 

groeien zodat je alvast een voorsprong neemt op het komende voorjaar. De plantendag van 

Arboretum Kalmthout is een niet te missen evenement voor elke bloem- en 

plantenliefhebber! Tijdens deze plantenbeurs - de oudste van België- ontmoet je in één keer 
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de allerbeste plantenkwekers uit België, Nederland en Duitsland. Boek vooraf je ticket en 

kies een tijdslot. Aan de kassa zijn enkel tickets te verkrijgen indien het tijdslot nog niet 

uitverkocht is. Meer info: www.arboretumkalmthout.be 

 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 

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

Week 40: 1 tot 4 oktober 

Kamp C geeft gratis bouwadvies in Essen en Hemiksem 

5 oktober, 13 > 17 uur #Essen #Hemiksem 

 

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

Op maandag 5 oktober verwelkomen de provinciale experten van Kamp C je van 13 tot 17 

uur in het gemeentehuis van Essen en van 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  

 
Adres: gemeentehuis Essen – Heuvelplein 23, Essen 
gemeentehuis Hemiksem - Administratief Centrum - Sint-Bernardusabdij 1, Hemiksem 
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, M 0479 39 62 86, diana.grasso@kampc.be 

Infomarkt PRUP N10 in Putte 

7 oktober, 16> 20 uur #Putte 

 

De laatste jaren werd het steeds drukker op en rond de N10 tussen Lier en Heist-op-den-

Berg. Er kwamen meer winkels, bedrijven en woningen, wat leidde tot inname van open 

ruimte en tot extra auto- en vrachtverkeer.Om de N10 wat ademruimte te geven, duidt de 

provincie Antwerpen met het PRUP N10 winkelvrije en winkelarme zones aan. De start- en 

procesnota voor dit PRUP zijn klaar. De publieke raadpleging loopt van 14 september tot en 

met 12 november.  De provincie nodigt iedereen uit om zijn of haar mening te geven over 

deze nota’s. Je kan ze online inkijken of op papier na afspraak in het provinciehuis of het 

gemeentehuis. Op 7 oktober organiseert de provincie ook een infomarkt in Putte. Iedereen 

is welkom maar volgens de coronamaatregelen moet je wel op voorhand een tijdslot 

reserveren en ter plaatse een mondmasker dragen. De tijdslots van de infomarkt liggen 

tussen 16 en 20 uur. Op de infomarkten vind je een samenvatting van de nota’s op 

infoposters en kan je vragen stellen aan een projectmedewerker. Meer info: 

https://www.provincieantwerpen.be > ruimtelijke planning 

 
Adres: Gemeenschapscentrum Klein Boom, Mechelbaan 604, Putte 
Perscontact: Katrijn Vercammen, T 03 240 66 26, Katrijn.Vercammen@provincieantwerpen.be 

Lezing: De erfenis van de koude oorlog: media en inlichtingendiensten 

8 oktober, 19.30 > 21 uur #Antwerpen 

 

Europa Direct Provincie Antwerpen en het Vredescentrum slaan de handen in elkaar voor 

een lezingenreeks over hoe de invloed van de Koude Oorlog tot op de dag van vandaag in 

Europa doorleeft. Onderzoeker Kenneth Lasoen en journalist Kristof Clerix zoomen in op de 

rol van media- en inlichtingendiensten in de toenmalige en huidige Oost-West-relaties. Ook 

het publiek wordt uitgenodigd mee te denken over de vraag wat de Koude Oorlog voor 

sporen nalaat in het heden. Gespreksleiding is in handen van Jana Kerremans . De lezing is 

gratis. Inschrijven kan via deze link, info@vredescentrum.be of 03 292 36 51. 

www.provincieantwerpen.be  
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Adres: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen  
Perscontact: Lies Robben, T +32 3 240 66 91, lies.robben@provincieantwerpen.be 

Infomarkt PRUP N10 in Heist-op-den-Berg 

8 oktober, 16 > 20 uur #Heist-op-den-Berg 

 

De laatste jaren werd het steeds drukker op en rond de N10 tussen Lier en Heist-op-den-

Berg. Er kwamen meer winkels, bedrijven en woningen, wat leidde tot inname van open 

ruimte en tot extra auto- en vrachtverkeer.Om de N10 wat ademruimte te geven, duidt de 

provincie Antwerpen met het PRUP N10 winkelvrije en winkelarme zones aan. De start- en 

procesnota voor dit PRUP zijn klaar. De publieke raadpleging loopt van 14 september tot en 

met 12 november. De provincie nodigt iedereen uit om zijn of haar mening te geven over 

deze nota’s. Je kan ze online inkijken of op papier na afspraak in het provinciehuis of het 

gemeentehuis. Op 8 oktober organiseert de provincie ook een infomarkt in Heist-op-den-

Berg. Iedereen is welkom maar volgens de coronamaatregelen moet je wel op voorhand een 

tijdslot reserveren en ter plaatse een mondmasker dragen. De tijdslots van de infomarkt 

liggen tussen 16 en 20 uur. Op de infomarkten vind je een samenvatting van de nota’s op 

infoposters en kan je vragen stellen aan een projectmedewerker. Meer info: 

https://www.provincieantwerpen.be > ruimtelijke planning 

 
Adres: CC Zwaneberg, Cultuurplein 1, Heist-op-den-Berg 
Perscontact: Katrijn Vercammen, T 03 240 66 26, Katrijn.Vercammen@provincieantwerpen.be 

Archeologiedagen  
9 > 11 oktober #provincieAntwerpen 
 

De Archeologiedagen zijn er terug op 9, 10 en 11 oktober 2020! Drie dagen lang kan jong 

en oud proeven van alle facetten van archeologie. Overal in Vlaanderen zijn er speelse, 

leerrijke en avontuurlijke activiteiten, waarbij je het boeiende verleden onder onze voeten 

ter plaatse of van thuis uit kan ontdekken. Een workshop middeleeuws koken, een 

wandeling doorheen een Romeinse nederzetting, een tentoonstelling over een eeuwenoud 

grafveld, … Voor elk wat wils! Meer info: www.archeologiedagen.be  

 
Adres: via de overzichtskaart op www.archeologiedagen.be kan je activiteiten ontdekken in jouw buurt 
Perscontact: Sofie Scheltjens, T 03 240 55 01, E sofie.scheltjens@provincieantwerpen.be 

Workshop botanisch tekenen – herfstbloeiers 

10 oktober, 13 > 17 uur #Mechelen 

 

Hou je van tekenen en ben je geboeid door de natuur? Dan kun je in deze workshop in het 

Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark beide passies combineren. Tijdens de lessen krijg je 

tips om bloemen zo realistisch mogelijk te tekenen. Wat we tekenen hangt af van het 

seizoen. Het aantal cursisten is beperkt tot 10 deelnemers waardoor persoonlijke 

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

de dagdagelijkse beslommeringen en dat is ook een pluspunt. 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 

Jef Neve in de Warande  

10 oktober, 17 en 20.15 uur #Turnhout 

 

Jef Neve komt solo en zonder enige vorm van voorbereiding naar het Cultuurhuis de 

Warande. Het oorspronkelijke concert 'Mysterium' dat Jef Neve met zes andere muzikanten 
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uit Denemarken, Nederland en België zou brengen, moeten we een jaartje uitstellen. In de 

plaats komt hij solo naar de Warande. Hij zal je vragen om hem ideeën te bezorgen. Een 

thema, een voorwerp of persoon, een muziekstijl, artiest… gooi het er maar uit. Hij brengt 

het allemaal samen in zijn hoofd en zijn vingers doen de rest. Ontdek waar deze meester-

componist en dito improvisator toe in staat is 'on the spot' en laat je verrassen door dit 

geweldige talent! Inschrijven Meer info: www.warande.be 

 
Adres: Cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, Turnhout 
Perscontact: Lien Van Ballaer , T 014 41 21 05, E lien.vanballaer@warande.be 

Paddenstoelen op de heide  

11 oktober, 10 > 12 uur #Nijlen 

 

Het is herfst en daar zijn ze. Paddenstoelen: rood, bruin, grijs, lang, kort, in groep, haast 

onzichtbaar, lekker, giftig, bewoond door dieren of kabouters? Samen met een gids verken 

je het Provinciaal Groendomein Kesselse Heide. Een leuke wandeling waarbij geen vraag 

over paddenstoelen onbeantwoord blijft. Schrijf je in voor de kinderwandeling (6 tot 12 jaar) 

of de wandeling voor volwassenen. Beide wandelingen gaan gelijktijdig door. Deze 

wandeling is in samenwerking met Natuurpunt De Wielewaal. Gratis maar inschrijven 

verplicht, dat kan vanaf 21 september via www.provincieantwerpen.be > Kesselse Heide 

 
Adres: Parking Lindekensbaan, Nijlen 
Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11 anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be  

Herfstwandeling  

11 oktober, 14 >16 uur #Retie 

 

Prinsenpark-kermis! Want het bos heeft zich omgetoverd tot één grote voedertafel voor 

haar bewoners. Zij moeten hier nu van profiteren want straks wordt het kouder en wordt 

voedsel schaarser. De boswachter van het provinciaal Groendomein Prinsenpark vertelt 

tijdens een wandeling hoe de dieren van al dit lekkers genieten. Gratis deelname, 

inschrijven is noodzakelijk en kan t.e.m. 7 oktober 2020. Een inschrijving wordt steeds per 

e-mail bevestigd. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt worden de inschrijvingen 

vroeger stopgezet. 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 

Herfstwandeling voor gezinnen in Hertberg 

11 oktober, 14 > 16 uur #Herselt 

 

Hoera, het is weer herfst! Vind jij het ook zo fantastisch als de bladeren van kleur 

veranderen en de kastanjes en noten op de grond liggen? Slenter je graag door de 

bladeren, terwijl de zon de bomen in vuur en vlam zet? Wil je graag mee op ontdekking 

naar al die mooie paddenstoelen die je vindt in Provinciaal Groendomein Hertberg? Schrijf je 

dan zeker in voor onze herfstwandeling voor gezinnen! Deze wandeling is voor iedereen van 

1 tot 101! Gratis deelname, inschrijven is nodig en kan tot 7 oktober 2020. 

www.provincieantwerpen.be > Hertberg  

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

Week 42: 12 tot 18 oktober 
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Cursus: Tuinieren kan je leren  

12 oktober, 19.30 tot 21.30 uur #Kalmthout 

 

Het Arboretum Kalmthout herneemt op maandagen 12, 19, 26 oktober en 9 november de 

cursus “Tuinieren kan je leren”! Je tuin op de juiste manier onderhouden is voor ieder van 

ons verschillend. Elke persoon heeft immers andere verlangens en wensen. Elke tuin en 

tuinsituatie is anders, en dat maakt het onderwerp nu juist zo boeiend. In deze vierdelige 

cursus bestudeer je de basisprincipes en zekerheden van het tuinieren: de natuur, de 

planten, de bodem en de omgeving. Je tuin op de juiste manier onderhouden kan alleen 

wanneer je je bewust bent van de mogelijkheden -maar ook de beperkingen- van je tuin. 

Samen met een grondige portie theorie, bekijk je praktijkvoorbeelden en leer je hoe je een 

tuin op een ecologische manier aanlegt en onderhoudt. Wie zich graag verder verdiept in 

het tuinieren, kan in het voorjaar terecht bij de praktijkcursussen snoeitechnieken. 

Meer info: www.arboretumkalmthout.be 

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

Kamp C geeft gratis bouwadvies  

14 oktober, 13 > 17 uur #Zandhoven 

 

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

Op woensdag 14 oktober verwelkomen de provinciale experten van Kamp C je van 13 tot 17 

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

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

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

en inschrijven: www.kampc.be > agenda  

 
Adres: gemeentehuis Zandhoven – Liersebaan 12, Zandhoven 
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, M 0479 39 62 86, diana.grasso@kampc.be  

Infomarkt PRUP N10 in Berlaar 

15 oktober, 16 > 20 uur #Berlaar 

 

De laatste jaren werd het steeds drukker op en rond de N10 tussen Lier en Heist-op-den-

Berg. Er kwamen meer winkels, bedrijven en woningen, wat leidde tot inname van open 

ruimte en tot extra auto- en vrachtverkeer.Om de N10 wat ademruimte te geven, duidt de 

provincie Antwerpen met het PRUP N10 winkelvrije en winkelarme zones aan. De start- en 

procesnota voor dit PRUP zijn klaar. De publieke raadpleging loopt van 14 september tot en 

met 12 november. De provincie nodigt iedereen uit om zijn of haar mening te geven over 

deze nota’s. Je kan ze online inkijken of op papier na afspraak in het provinciehuis of het 

gemeentehuis. Op 15 oktober organiseert de provincie ook een infomarkt in Berlaar. 

Iedereen is welkom maar volgens de coronamaatregelen moet je wel op voorhand een 

tijdslot reserveren en ter plaatse een mondmasker dragen. De tijdslots van de infomarkt 

liggen tussen 16 en 20 uur. Op de infomarkten vind je een samenvatting van de nota’s op 

infoposters en kan je vragen stellen aan een projectmedewerker. Meer info: 

https://www.provincieantwerpen.be > ruimtelijke planning 

 
Adres: vzw Parochiecentrum Berlaar-Heikant, Aarschotsebaan 105-109, Berlaar 
Perscontact: Katrijn Vercammen, T 03 240 66 26, Katrijn.Vercammen@provincieantwerpen.be 

Paddenstoelenwandeling in Hof van Leysen 

17 oktober, 14 > 16 uur #Antwerpen 

 

De herfst breekt door, een gezellige periode komt eraan. Heb je al eens geroken aan de 

https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/arboretum/kalender/cursus-tuinieren-kan-je-leren-.period_1.html
mailto:abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be
mailto:diana.grasso@kampc.be 
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-ruimtelijke-planning/lopende-projecten/prup-n10.html
mailto:Katrijn.Vercammen@provincieantwerpen.be


bomen in het Hof van Leysen? Paddenstoelen zorgen nu voor lekkere geuren en breken hout 

en bladeren verder af. Een natuurgids kijkt met jou welke zwammen er zichtbaar zijn en 

vertelt je er meer over. www.provincieantwerpen.be > Hof van Leysen  

 
Adres: Ingang Hof van Leysen naast Café Kamiel, Markgravelei 90, Antwerpen 

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

BosBaden met wandelcoach Dirk De Ryck - Week van het bos 

17 oktober, 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. Door ervaringsoefeningen te doen die alle zintuigen 

openen, kan je je mentale en fysieke kracht opladen. De wandelcoach helpt je om te 

verstillen en het bos op een andere manier te ervaren. Deze activiteit in het Provinciaal 

Groendomein De Averegten richt zich tot volwassenen. Je kan gratis deelnemen maar 

inschrijven is noodzakelijk en kan t.e.m. 13 oktober. Een inschrijving wordt steeds per e-

mail bevestigd. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, worden de inschrijvingen 

vroeger stopgezet. 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  

Cursus tuinontwerp: De aanleg van een gemengde bloemenborder 
17 en 24 oktober, 9.00 > 12 uur #Deurne  
 

Bordergeheimen: de kunst van het combineren met planten. Deze 2-daagse cursus in het 

Provinciaal Groendomein Rivierenhof loopt in samenwerking met Tuinpunt en is bedoeld 

voor echte tuinliefhebbers. Het centrale thema is 'bloemen in de tuin'. Marc Vermeulen van 

tuinontwerpbureau Nigella leert je stap per stap je eigen border te ontwerpen en heeft 

daarbij aandacht voor alle facetten die met het ontwerpen en uitvoeren van een border 

verbonden zijn. Kostprijs: 25 euro voor de twee dagen. Afspraak: Oostvleugel kasteel 

Rivierenhof, Parkweg in Antwerpen Deurne . Inschrijven: 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 

Weekendopening Suske en Wiske Museum 

17 en 18 oktober om 10 en 14 uur #Kalmthout 
 

In het weekend van 17 en 18 oktober is het Suske en Wiske Museum open voor families. 

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

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

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

onvergetelijk avontuur beleefd én je eigen stripverhaal gecreëerd! Bezoek het provinciaal 

Suske en Wiske museum op 17 of 18 oktober om 10 of 14 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 

Dag van de Trage Weg 

17 en 18 oktober, verschillende locaties  
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De essentie van de Dag van de Trage Weg: mensen samenbrengen op en rond trage wegen. 

Elk jaar zetten vele wandelaars, fietsers en ruiters in ons land de voordelen van trage 

wegen in de kijker en vragen ze meer aandacht voor bedreigde paden, missing links en 

gaten in het netwerk. Ook provincie Antwerpen en de Antwerpse Regionale Landschappen 

werken dagelijks aan trage wegen. Het programma is een bonte verzameling van grote en 

kleine activiteiten, georganiseerd door de Regionale Landschappen, tragewegenliefhebbers, 

lokale verenigingen, verschillende steden en gemeenten. Voor het volledige programma, 

info en inspiratie: surf naar www.dagvandetrageweg.be. Vragen? Neem contact op via 

info@dagvandetrageweg.be of 09 331 59 26. 
 

Perscontact: Inge Vermeulen, T +32 3 240 59 83, Inge.VERMEULEN@provincieantwerpen.be 

Hertberg, een duik in het verleden 

18 oktober, 14 > 16 uur #Herselt 

 

Tijdens deze boeiende wandeling in het provinciaal Groendomein Hertberg ga je terug in de 

tijd… naar het ontstaan van het gebied; van de vorming van ijzerzandsteen ongeveer 4 

miljoen jaar geleden, over de heidevorming in de Middeleeuwen tot aan de bosbouw na 

WOII. Aan de hand van oude foto’s en kaarten vertelt domeinwachter Hans ook over de 

manier van leven in de streek en het gebruik van de grond. Deze duik in het verleden geeft 

een frisse kijk op het heden. Deze wandeling is gericht op volwassenen. Inschrijven is nodig 

en kan tot en met dinsdag 13 oktober.  www.provincieantwerpen.be > hertberg 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, Ontvangstplein over Mie Maan, Diestsebaan 28, Herselt  

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

Workshop Bosbaden 

18 oktober, 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. ervaar je 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. Je bent vrij om één of 

meerdere sessies te volgen in het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark. 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 

Paddenstoelenwandeling Vrieselhof 

18 oktober, 14 > 16 uur #Ranst 

 

Het Provinciaal Groendomein Vrieselhof tooit zich in herfstkleuren. Een natte periode komt 

eraan. Paddenstoelen zorgen nu voor lekkere geuren en breken hout en bladeren verder af. 

VMPA-natuurgids Ludwig Van den Eynde kijkt met jou welke soorten zwammen er in het 

Vrieselhof leven en vertelt je er meer over.  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  

Workshop Mountainbike techniektraining 

18 & 25 oktober, 9 >12 uur #Boom 
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Sportievelingen kunnen zich op 18 oktober van 9 tot 12 uur helemaal uitleven voor een 

workshop Mountainbike Technieken in het Provinciaal Domein De Schorre. Ook 25 oktober is 

er een Mountainbikesessie 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. De 

start is aan wielercafé De Musette, Hoek 131 in Boom. Deelnemen kan enkel na inschrijving 

via www.deschorre.be  

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

Week 43: 19 tot 25 oktober 

Kamp C geeft gratis bouwadvies  

19 oktober, 13 > 17 uur #Edegem 

 

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

Op maandag 19 oktober verwelkomen de provinciale experten van Kamp C je van 13 tot 17 

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

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 Edegem, Gemeenteplein 1, Edegem 
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, M 0479 39 62 86, diana.grasso@kampc.be  

Kunst in het provinciehuis 'Every Collection Hides Another Collection' 
21 oktober > 20 december, elke werkdag 8 > 18 uur #Antwerpen 

 

De provincie Antwerpen heeft een uitgebreide kunstcollectie en wil die dan ook graag tonen 

aan het grote publiek. Kunstenaar Nico Dockx kreeg de opdracht om in de publieke zone 

van het provinciehuis een installatie te voorzien. Het resultaat: een kunstenkabinet 

genaamd 'Every Collection Hides Another Collection'. Daarin komt een selectie van werken 

uit de kunstcollectie. Regelmatig zullen er andere stukken te bewonderen zijn. Periodiek 

leggen we de focus op een specifieke kunstenaar of thema. Dan integreren we ook 

bruiklenen, om de werken meer context te geven. Vrij te bezoeken van 21 oktober tot 20 

december op werkdagen van 8 tot 18 uur. Gesloten tijdens het weekend en op 1, 11 en 15 

november. Info: www.provincieantwerpen.be > Every Collection Hides Another Collection. 

 

Adres: Provinciehuis, publieke zone -1, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen 
Perscontact:   Bob Daems, M 0472 98 14 11, kunst@provincieantwerpen.be 

Retie Trail i.s.m. Arac in Prinsenpark 

25 oktober, 10 uur #Retie 

 

Retie Trail is een trailrun door de bossen van Retie. Start en aankomst van de trail liggen in 

Provinciaal Groendomein Prinsenpark. Je loopt geen rondes maar één grote toer van je 

gekozen afstand. Meer dan 80 procent van het parcours is onverhard met single tracks, 

dreven en paden door bos en park. Hierbij zijn ook kleine hoogteverschillen aanwezig. 

We voorzien elektronische tijdsopname en rijkelijk gevulde bevoorradingsposten. Tijdens 

Retie Trail is er ook een kidsrun en een g-run. Supporters en toeschouwers kunnen vrij 

wandelen in het Prinsenpark of genieten van een hapje en een drankje. Retie Trail is een 

initiatief van de Arendonkse Atletiekclub ARAC afdeling Retie met de steun van provincie 

Antwerpen. Meer info en inschrijven: www.retietrail.be  
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Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Paddenstoelen in het Rivierenhof 

25 oktober, 10 > 12 uur #Deurne 

 

In de herfst geven paddenstoelen geur en kleur aan het bos. Deze intrigerende organismen 

maken bovendien de kringloop rond: ze breken het oude af en geven kansen aan vruchtbaar 

nieuw leven. Tijd voor een fijne herfstwandeling op 25 oktober van 10 tot 12 uur in het 

Provinciaal Groendomein Rivierenhof.  Een een gedreven domeinwachter of VMPA-

natuurgids vertelt jou alles over de verschillende soorten paddenstoelen en hun vormen, 

leefwijze, eetbaarheid en giftigheid. Afspraak: Oostvleugel kasteel Rivierenhof, Parkweg 

in  Antwerpen Deurne Inschrijven verplicht 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 

Week 44: 26 tot 31 oktober 

De Grote Schijn: beleef een unieke, magische wandeling in het Rivierenhof 
première 28 oktober #Deurne 
 

Voor het derde jaar op rij opent het Provinciaal Groendomein Rivierenhof in de herfst zijn 

deuren voor een zinnenprikkelende tocht door het donker. Een feeëriek verlicht pad leidt de 

weg, fluisterende bomen genieten met je mee. Een stukje magie, verborgen aan de rand 

van de stad. De Grote Schijn wordt ook in 2020 een unieke totaalbeleving zonder woorden, 

met innoverende snufjes en lumineuze emoties. Laat je tijdens dit omni-zintuigelijk 

spektakel leiden langs een volledig nieuw parcours met indrukwekkende technieken en 

mysterieuze verrassingen.  Wil je liever in stilte genieten van de kracht en pracht van de 

natuur in duizenden geuren en kleuren? Dan kan dat vanaf nu tijdens de speciaal daarvoor 

ingelaste fluisterwandelingen, elke avond om 21u30 en 21u45. Wie kiest voor een uniek 

audiovisueel spektakel en zinnenprikkelende tocht door het donker, kan tickets kopen bij 

Fnac of bestelt tickets online via www.degroteschijn.be 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutstebaan 246, Deurne 
Perscontacten: Tanja Rogiest, T +32 476 39 20 21, E tanja@degroteschijn.be 
Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be 

Wandelingen & Speurtochten - Langlopende activiteiten 

Dolen met Dokter Dodo 
> 31 december #Mechelen 
 

Deze doe-het- zelf wandeling in het provinciaal Groendomein Vrijbroekpark loodst je in 5km 

doorheen de kruidenkennis van Rembert Dodoens, de Mechelse stadsdokter. Op de 24 

stopplaatsen in het park maak je kennis met verschillende kruiden uit Dodoens’ eerste 

Cruijdboeck van 1557. Je kunt de kruiden in levende lijve bekijken en in het boekje lees je 

over de kennis van toen én nu. Zin om al wandelend iets bij te leren over kruiden? De 

wandelkaart en boekje zijn te koop voor 2 euro aan de balie in ons bezoekerscentrum. Daar 

start de wandeling. Je volgt vanaf dan het gele traject op de kaart en de genummerde 

palen. Je eindigt in de ecotooptuin waar zo’n 350 kruiden groeien volgens hun ideale 

standplaats. Daar vind je bij elk kruid een naambordje. www.provincieantwerpen.be> 

Vrijbroekpark 

 

mailto:nancy.wouters@provincieantwerpen.be
http://www.provincieantwerpen.be/
http://www.provincieantwerpen.be/
mailto:anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be
http://www.degroteschijn.be/
mailto:tanja@degroteschijn.be
mailto:anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be
https://www.provincieantwerpen.be/vrije-tijd/kalender-recreatie--sport-en-toerisme.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/provinciale-groendomeinen-regio-mechelen/kalender/bosbaden---12-juli.period_1.html
https://www.provincieantwerpen.be/vrije-tijd/kalender-recreatie--sport-en-toerisme.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/provinciale-groendomeinen-regio-mechelen/kalender/bosbaden---12-juli.period_1.html


Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 
Perscontact: Sarah Wouters, , T 015 45 13 92, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Herfstspeurtocht  

van 24  oktober > 8 november #Kalmthout 

 

't Is herfst! Blaadjes dwarrelen neer, eekhoorntjes verzamelen nootjes, bomen en struiken 

kleuren geel, oranje en rood. Het is één van de mooiste momenten in het jaar om op 

ontdekking te gaan in het Arboretum Kalmthout. In de herfst -en dus ook in de 

herfstvakantie- kun je meespelen met de herfstspeurtocht. In de tuin zijn er 100 

afbeeldingen van herfstbladeren en -vruchten in de bomen verstopt. Met je speurkaart in de 

hand, stip je zoveel mogelijk blaadjes aan. Vind je ze allemaal? Dan ben je een uitstekende 

speurneus! Onderweg is er tijd voor leuke spelletjes en opdrachten 

Boek vooraf je ticket en kies een tijdslot. Tijdsloten worden om het kwartier toegekend. Aan 

de kassa zijn enkel tickets te verkrijgen indien het tijdslot nog niet uitverkocht is. Vooraf je 

ticket kopen is sterk aangeraden; Meer info: www.arboretumkalmthout.be 

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

Zoektocht Rivierenhof ‘in het spoor van de eekhoorn’ 

verlengd t/m 18 oktober, elke dag tussen 9 > 18 uur #Deurne 

 

Verleng de zomer met een veilig vakantiegevoel dichtbij huis. Volg ‘het spoor van de 

eekhoorn’ in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof en beleef met je bubbel uren 

speurplezier in de tofste tuin van de Antwerpse metropool. Voor slechts vijf euro haal je de 

brochure bij de domeinwachters en krijg je een onvergetelijk avontuur in de gezonde 

buitenlucht. www.provincieantwerpen.be > Rivierenhof  

 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 

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

Fotozoektocht Lievebeesje (4-9 jaar) 

tot 8 november #Retie 

 

Lievebeesje is haar bijzonder woordje kwijt. Ze gaat samen met Vos op zoek. En weet je 

wat? Jij mag mee! Op stap met Lievebeesje en Vos in het Provinciaal Groendomein 

Prinsenpark. Zoek alle foto’s van de plekjes waar ze voorbij wandelden, zet de letters in de 

juiste volgorde en vind het bijzonder blijmaak-woordje van Lievebeesje!  Onderweg kan je 

samen enkele gekke, soms halsbrekende, opdrachten van Vos en Lievebeesje doen. Deze 

zoektocht is helemaal corona-proof. Download de route en opdrachten: 

www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark   

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

Boscluedo (+ 10 jaar) 

tot 8 november #Retie 

 

Er is een moord gebeurd in het provinciaal Groendomein Prinsenpark. Ga jij mee op 

speurtocht en zoek jij de dader, het moordwapen en de plaats van het delict? Een 

spannende tocht met een vleugje humor. Download de route en opdrachten: 

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

You vs Wild editie Hertberg 
tot 18 december #Herselt 
 

Ben jij ook een superfan van de Netflix-reeks YOU versus WILD? Dan hebben wij fantastisch 

nieuws voor jou! Vanaf 1 oktober komt YOU versus WILD naar het Provinciaal Groendomein 

Hertberg! De hele herfst- en winterperiode kan je jouw survivalkennis komen testen in het 

bos. Volg de borden en los de survivalproblemen op. Vind jij de weg uit het bos? 

Buiten leren was nog nooit zo leuk! Combineer een wandeling in de frisse buitenlucht met 

kennis, oriëntatie en uitdagende opdrachten. Deze wandeling is gericht op leerlingen uit de 

derde graad basisonderwijs, groepen en gezinnen.  www.provincieantwerpen.be > Hertberg  

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

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

Stoerparcours 
tot 18 december #Herselt 
 

Midden in het mooie bos van het provinciaal Groendomein Hertberg kan je klimmen, 

klauteren, springen, vliegen, kruipen, bouwen en nog veel meer. In Hertberg willen we 

gezond buitenspelen stimuleren met een natuurbelevingspad. Het parcours is geïntegreerd 

in het reliëf en het aanwezige groen en maakt gebruik van zand en water en boomstammen, 

aangevuld met nieuwe speeltoestellen. 

Wist je trouwens dat elk toestel gebaseerd is op een specifieke bewoner uit het bos? Tijdens 

deze wandeling kom jij veel meer te weten over deze dieren!  

Buiten leren was nog nooit zo leuk! Combineer een wandeling in de frisse buitenlucht met 

kennis, sport en spel. We zullen je uitdagen en je kennis testen in een quiz! Deze wandeling 

is gericht op leerlingen uit de tweede graad basisonderwijs, groepen en 

gezinnen.  www.provincieantwerpen.be > Hertberg  

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

Hertberg-Ganzenbord 
tot 18 december #Herselt 
 

Loop als ganzen in de pas. Wapen je met een dobbelsteen uit de klas. Doe je opdrachten in 

een zak en ga volledig uit je dak.  Buiten leren was nog nooit zo leuk! Combineer een 

wandeling in de frisse buitenlucht met rekenvaardigheden, muzische vorming en 

wereldoriëntatie. Kinderen zijn de pionnen in dit levend Hertberg-ganzenbord! Ze gebruiken 

al hun zintuigen en beleven het mooie bos. Deze wandeling doorheen het Provinciaal 

Groendomein Hertberg is gericht op de oudste kleuters, leerlingen uit de eerste graad 

basisonderwijs, groepen en gezinnen. www.provincieantwerpen.be > Hertberg  
 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, Speelbos tegenover Mie Maan, Diestsebaan 28, Herselt  
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Wist-je-dat-pad 
tot 18 december #Heist-op-den-Berg 
 

Flix, de hermelijn, neemt je mee op pad. Spelenderwijs kom je meer te weten over de 

dieren die in Provinciaal Groendomein De Averegten leven. Spot je ook alle vogels op de 

route? Buiten leren was nog nooit zo plezant! Start ter hoogte van de kleine parking 
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(taverne Boshuis). Volg de bewegwijzering aangeduid met een vossenkopje. Geschikt voor 

alle detectives van 4 tot 104 jaar (toegankelijk voor loopfietsen en buggy’s met grote 

wielen). www.provincieantwerpen.be > Averegten 

 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, parking taverne Boshuis, Boonmarkt 12, Heist-op-den-

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

Bijzondere Bomenwandeling 
tot 18 december #Heist-op-den-Berg 
 

Je hoeft geen bomenknuffelaar te zijn om te weten dat in een bos verbazingwekkende 

dingen gebeuren. Op deze bomenwandeling doorheen het provinciaal Groendomein De 

Averegten ontdek je fascinerende verhalen over de ongelooflijke vaardigheden van bomen. 

Want net als mensen wonen bomen samen met hun kinderen, communiceren ze met elkaar 

en zorgen ze voor elkaar. Ontdek het verborgen leven van bomen en bekijk het bos met 

andere ogen. Buiten leren was nog nooit zo plezant! Combineer een wandeling in de frisse 

buitenlucht met taal, rekenen, wero, muzische vorming en gebruik daarbij al je zintuigen. 

Deze wandeling vol leuke weetjes en opdrachten is ongeveer 2 km lang en voor iedereen 

toegankelijk! Start ter hoogte van het onthaalgebouw aan het STARTBORD en volg de rode 

pijltjes met een blad op. Doelgroep: voor iedereen die kan rollen, lopen, rennen, springen 

en weer opstaan! 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  

Fotozoektocht 
tot 18 december #Heist-op-den-Berg 
 

Help! Michael Mier is verdwenen! Na onderzoek van de boswachter blijkt dat verschillende 

bosbewoners op het moment van de verdwijning ook in het bos aanwezig waren. De Cel 

Vermiste Dieren verzamelde de getuigenissen maar vindt Michael nog steeds niet terug. Alle 

detectives, haast je naar het Provinciaal Groendomein De Averegten om dit mysterie op te 

lossen! De zoektocht heeft geen vast parcours, je bepaalt zelf je route. Als je de tocht in 

één keer wil wandelen, reken dan op minimum 6 kilometer. Bewijs dat jij een 

superdetective bent en bezorg ons je oplossing. Wie weet winnen jullie wel 1 van onze 

mooie prijzen! Buiten leren was nog nooit zo plezant! Start ter hoogte van de Boerderij. 

Geschikt voor alle detectives van 4 tot 104 jaar (toegankelijk voor loopfietsen en buggy’s 

met grote wielen). 

 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boerderij, Langendijk 17, Heist-op-den-Berg  
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be  

Langlopende activiteiten 

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 
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Fototentoonstelling 'De natuur neemt alles over' 

Tot 30 oktober, dinsdag > vrijdag en 2e en 4e zaterdag en zondag 13 > 16 uur, #Heist-op-den-Berg 

 

In het onthaalgebouw van Provinciaal Groendomein De Averegten kan je t.e.m. 30 oktober 

de tentoonstelling ”De natuur neemt alles over' bezoeken. Soms, in bizarre of minder 

bizarre omstandigheden, haalt de natuur de bovenhand. De natuur neemt als het ware 

(terug) alles over of krijgt vrij spel. Enkele gedreven (hobby)fotografen bundelden opnieuw 

de krachten en gingen op avontuur in de natuur. Op zoek naar mooie beelden. Op zoek naar 

de kracht van de natuur. Laat je inspireren. Laat je verwonderen. Zie in deze beelden het 

bijzondere! 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  

‘The beauty of decay’, de schoonheid van het verval  

van 10  oktober > 29 november #Kalmthout 

 

Ieder seizoen heeft haar eigen charme. Jenny Van Gimst is gecharmeerd door de herfst en 

de vergankelijkheid van bloemen en bladeren. Dit inspireerde haar tot het werk dat zij nu 

tentoonstelt in het Arboretum Kalmthout. 

Jenny Van Gimst is professioneel kunstschilder, meer bepaald hedendaags realisme. Haar 

opleiding genoot zij in de toenmalige academie voor schone kunsten in Antwerpen. 

Zij geeft ook cursussen en workshops in Arboretum Kalmthout.  

Boek vooraf je ticket en kies een tijdslot. Tijdsloten worden om het kwartier toegekend. Aan 

de kassa zijn enkel tickets te verkrijgen indien het tijdslot nog niet uitverkocht is. Vooraf je 

ticket kopen is sterk aangeraden. Meer info: www.arboretumkalmthout.be 

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

Tai Chi  

> 29 oktober, 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: info@arboretumkalmthout.be of per telefoon: 

03 666 67 41. 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 

Algemene persinfo provincie Antwerpen 

Alle activiteiten vinden plaats met inachtname van 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: 
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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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