
 
Activiteitenkalender 

April 2021 
Provincie Antwerpen 

 

De natuur toont nu enthousiast wat zij in de rust van de wintermaanden heeft voorbereid. 

Het jonge leven, het lentegroen, de felle kleuren én zelfs de sneeuw lokken ons naar buiten 

om onze benen te strekken, de hals te rekken en de mondhoeken in verwondering omhoog 

te plooien, … De provincie Antwerpen biedt talloze activiteiten die je met je eigen bubbel 

kan doen. De provinciedomeinen bieden zoek– en wandeltochten voor jong en oud. En als je 

voeten of vingers kriebelen om de aarde voelen, bieden we jullie ook nog een 

Blotevoetenpad en een Plantendag. Een tip probeer geen mondmaskers te zaaien, die 

groeien alleen thuis in je vuilnisbak. Ook de cultuur komt zeer voorzichtig uit haar kot en 

kunst toont zich in vele vormen, ervan genieten kan je ter plaatse of online vanuit je zetel.  

Week 14: 5 tot 11 april 

Start schapenbegrazing Wortel- en Merksplas-Kolonie 

vanaf 3 april, #Wortel- en Merksplas-Kolonie 

 

Vanaf 3 april trekt een herder van Kemp vzw in opdracht van Stichting Kempens Landschap 

opnieuw met een kudde schapen door de prachtige dreven van Wortel- en Merksplas-

Kolonie. De wollige grazers houden de bermen kort en geven er meteen de biodiversiteit 

een boost. Wandelaars en fietsers kunnen op de website een kalender raadplegen om te 

kijken waar ze de herder en zijn kudde kunnen vinden. Meer info op www.kolonie57.be  

 
Adres: Wortel- en Merksplas-Kolonie in Hoogstraten en Merksplas 
Perscontact: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, E Philippe.Debacker@kempenslandschap.be 

Blote Voetenpad in de Kesselse Heide 

3 > 18 april, 10 > 16.30 uur #Kessel 

 

Schoenen uit, sokken uit en daar ga je! Het blotevoetenpad op de Provinciaal Groendomein 

Kesselse Heide ligt voor je klaar, vol met gladde, ruwe, hoge, lage of zanderige 

hindernissen. Geniet, voel en beleef! Starten doe je in het Bezoekerscentrum. Wie z’n 

schoenen liever niet achterlaat, neemt best een zak mee om ze in te stoppen. Je kan dit pad 

op eigen houtje komen ontdekken, elke dag tussen 10 en 16.30 uur. Vooraf inschrijven is 

niet nodig. Breng een handdoek en washandje mee om je voeten na de tocht proper te 

maken. www.provincieantwerpen.be >Kesselse Heide  

 
Adres: Provinciaal Groendomein Kesselse Heide, Vaerestraat 4, Nijlen  
Perscontact: Eveline Sierens, T 03 360.52.02, E Eveline.SIERENS@provincieantwerpen.be  

Paasvakantie in De Schorre   
3 april > 18 april #Boom 
 

Ben jij op zoek naar leuke activiteiten voor je gezin tijdens de paasvakantie? Provinciaal 
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Recreatiedomein De Schorre heeft aan jou gedacht: een nieuw De Schorre Doeboek, een 

QR-code theaterwandeling en een kunstproject. Paasvakantie in De Schorre is plezier 

gegarandeerd voor het hele gezin. Bekijk het volledige aanbod op www.deschorre.be .   

 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom. 

Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, kathleen.vandendriessche@deschorre.be 

Paasvakantie in het Zilvermeer   
3 april > 18 april #Mol 
 

Ben jij op zoek naar een leuke beleving voor je gezin of bubbel tijdens de paasvakantie? 

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer biedt je tal van ontspannende activiteiten aan. 

Kampeer met je bubbel, geniet van een partijtje minigolf of doe een interactieve 

theaterwandeling. Reserveren vooraf is noodzakelijk. Activiteiten starten vanaf 1 april en 

lopen tot 30 september. Krakketakketocht geopend vanaf 12 april. Camping doorlopend 

geopend (behalve van 15 november t.e.m. 16 december 2021). Ontdek het volledige 

aanbod op www.zilvermeer.be. 

 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 
Perscontact: Nena Agyei / Dorien Hofkens – communicatie Zilvermeer, M 0496 18 05 47 / 0493 83 99 
21, E nena.agyei@zilvermeer.be, E dorien.hofkens@zilvermeer.be 

Paasspeurtocht: op zoek naar het Gouden Konijn in Arboretum Kalmthout 

> 18 april #Kalmthout 
 

Arboretum Kalmthout is een grote tuin met bijzondere bomen, struiken en bloemen uit de 

hele wereld. Sommige zijn meer dan 100 jaar oud of zelfs bedreigd in de natuur. Dit jaar 

viert Arboretum Kalmthout haar 165ste verjaardag en daarom komt tijdens de paasvakantie 

een Gouden Konijn op bezoek (tot en met 18 april). Alleen heeft het zich goed verstopt. 

Kom jij het mee helpen zoeken ? Voor kinderen van vier tot tien jaar, en iedereen die wel 

eens een Gouden Konijn van dichtbij wil zien. De arboretumtuin is een heerlijk groene plek 

om op avontuur te gaan. Wandel over bomen, hoor de kikkers kwaken bij de vijver en 

verstop je in het bamboebos. Onderweg kun je kleurrijke eitjes tellen in de bomen, en 

nadien wacht je een chocoladeverrassing! www.provincieantwerpen.be  Om je bezoek in de 

meest veilige omstandigheden te laten verlopen, is het verplicht om je tickets met een 

tijdslot te boeken via www.arboretumkalmthout.be  

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

Filosofische speurtocht voor gezinnen in het Vrijbroekpark 

10 april, 13 > 17 uur - #Mechelen 

 

Is de zon natuur? Heeft alles een naam? Kunnen bomen voelen? Doe in je gezinsbubbel mee 

aan deze leuke speurtocht in het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark en bedenk 

antwoorden op filosofische vragen zoals deze. Tijdens de Week van de Kinderfilosofie slaan 

Filodroom en het Vrijbroekpark de handen in elkaar. Ga op stap in het Vrijbroekpark met 

een tasje vol filosofische denkvragen en speelse doe-opdrachten. De speurtocht is voor 

gezinnen met kinderen tussen 7 en 12 jaar. Je vertrekt met je gezin op 10 april tussen 13 

en 15.30 uur aan het bezoekerscentrum en wandelt op eigen tempo. Ten laatste om 17 uur 

kom je weer aan. Bij het binnenleveren van je tasje krijgt elk deelnemend kind een 

geschenkje. Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be > Vrijbroekpark  

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen  
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 92, , E sarah.wouters@provincieantwerpen.be 
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Livestream Overlezen met Walter van den Broeck en Annelies Verbeke 
11 april, 10.30 uur #online vanuit Turnhout 

 
Deze editie van het boekenprogramma Overlezen met auteurs Walter van den Broecke en 

Annelies Verbeke wordt gratis gestreamd. Wanneer hij aanschuift voor Overlezen is Walter 

van den Broeck net 80 geworden én heeft hij pas een nieuw boek uit. In ‘Crossroads’ 

mijmert de auteur over een dramatische gebeurtenis in Olen, het dorp van zijn jeugd. 

Annelies Verbeke is op haar best als schrijfster van korte verhalen. De lockdowns in 

coronatijd deden haar naar de klassiekers van de wereldliteratuur grijpen. Die inspireerden 

haar voor de bundel ‘Treinen en kamers’. www.warande.be  

 
Adres: livestream via YouTube - meer info en kijken 
Perscontact: Lien Van Ballaer, T 0499 26 24 55, E lien.vanballaer@warande.be 

Week 15: 12 tot 18 april 

Provincie Antwerpen zoekt een Korte Keten Kop – breng je stem uit! 
12 april > 6 mei #online www.weekvandekorteketen.be 

 

In de aanloop naar de Week van de Korte Keten (15 – 23 mei) zoekt de provincie 

Antwerpen een Korte Keten Kop. Deze ambassadeur van #lekkerlokaal zal een jaar lang het 

abstracte begrip korte keten een sympathiek gezicht geven. Beslis mee wie de Korte Keten 

Kop van 2021 wordt en stem via www.weekvandekorteketen.be op één van de 5 laureaten. 

Een Korte Keten Kop maakt consumenten warm voor duurzame en lokale voeding en zet het 

persoonlijke klantencontact eigen aan een korte keten tussen lokaal geproduceerd voedsel 

en de consument in de verf. Help jouw favoriete korteketenproducent aan de overwinning 

via www.weekvandekorteketen.be. Op zaterdag 15 mei volgt dan de bekendmaking van dé 

Korte Keten Kop 2021 van de provincie Antwerpen. Het is meteen de start van de week van 

de Korte Keten die onze provincie al voor de vierde keer organiseert in samenwerking met 

met VLAM en de andere Vlaamse provincies. www.provincieantwerpen.be  

 

Adres: www.weekvandekorteketen.be 

Perscontact: Valerie Druart, T +32 3 240 66 96, E Valerie.Druart@provincieantwerpen.be 

Online première ‘Misschien eens zonder Ironie’ van KAAIMAN, theaterbroedplaats 

voor jongeren 
16 april,  20.15 uur, #online vanuit Turnhout 
 

Een voorstelling gemaakt door vier enthousiaste KAAIMANjongeren en vielleicht. Nu alvast 

digitaal in première en volgend seizoen live te zien in de Warande. ‘Misschien eens zonder 

Ironie’ gaat over de kleinheid van mensen met grote dromen. Of over de grootsheid van 

mensen met kleine dromen. Een ogenschijnlijk banale avond wordt een schreeuw om 

verbinding en oprechtheid. Wie zijn wij als onze façade niet meer overeind blijft? Wat blijft 

er van ons over als de maskers afvallen en als we onszelf niet censureren? Schuilt in de 

oprechtheid onze kwetsbaarheid of onze kracht? 

 
Adres: livestream via YouTube - meer info en kijken 
Perscontact: Lien Van Ballaer, T 0499 26 24 55, E lien.vanballaer@warande.be 

Plantendag Arboretum Kalmthout 

18 april, 10 > 17 uur #Kalmthout 
 

Op deze oudste plantenbeurs van België vind je op 18 april zorgvuldig geselecteerde 

meesterkwekers en verzamelaars uit binnen- en buitenland. Zij bieden een ongekende 

variatie van bijzondere, nieuwe en zeldzame tuinplanten. Elk zijn ze specialist binnen hun 

aangeboden sortiment. De Plantendag van Arboretum Kalmthout is een niet te missen 
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evenement voor elke bloem- en plantenliefhebber! Om je bezoek in de meest veilige 

omstandigheden te laten verlopen, is het verplicht om je tickets met een tijdslot te boeken 

Dat kan vanaf 6 april via www.arboretumkalmthout.be  

 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 

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

Bezoek de Beddermolen in Westerlo 

18 april, 13 >17 uur #Westerlo 

 

Neem op zondag 18 april een kijkje in de buik van de houten Beddermolen van Stichting 

Kempens Landschap. Tussen 13 en 17 uur laten vrijwillige molenaars de molen draaien en 

geven ze je met plezier een korte tour in de molen. Reserveren is niet nodig, toegang is 

gratis. Gelieve steeds een mondneusmasker te dragen. Ga in kleine groepjes de molen 

binnen en hou voldoende afstand. Is het te druk? Wacht dan even beneden Meer info op 

www.beddermolen.be  

 

Adres: Beddermolen, Molenwijk 74, 2260 Westerlo 

Perscontact: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, E Philippe.Debacker@kempenslandschap.be 

Week 16: 19 tot 25 april 

Natuurworkshops voor kinderen in het Vrijbroekpark 

24 april, 10 >12 uur of 14 >16 uur #Mechelen 

25 april, 10 >12 uur of 14 >16 uur #Mechelen 

 

Begroet de verse kruiden, wat zijn wij blij dat ze terug zijn! Ga samen op zoek naar het 

eerste eetbare groen dat zich laat zien. En kom even flink snuiven ... je neus achterna. Wat 

een overheerlijke geur brengen die kruiden naar bos, veld en wei. Er is zoveel lekker fris 

lente groen om te ruiken en van te snoepen. Jij gaat op 24 of 25 april toch ook mee op 

ontdekkingstocht in het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark? Info en inschrijven 

Doelgroep: kinderen van 4 tot 12 jaar 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 

Wandelingen & Speurtochten - Langlopende activiteiten 

Jeugdtheater: Boom Onderzoek Specialisten gezocht 

vanaf 2 april #Boom #Mechelen #Mol #Retie 
 

Op zoek naar een leuke uitlaatklep voor je (klein)kinderen? Voor de Provinciale 

recreatiedomeinen De Schorre (Boom), De Nekker (Mechelen) en Zilvermeer (Mol) maakte 

Jeugdtheater Warmoes de fantastische familievoorstelling ‘Team B.O.S.’ (Boom Onderzoek 

Specialisten). Aan de hand van 8 QR-codes volg je tijdens je wandeling doorheen het 

domein deze digitale familievoorstelling over Professor Molly en Dokter Fox. Deze wandeling 

is bovendien helemaal gratis. Meer info op www.deschorre.be, www.denekker.be en 

www.zilvermeer.be.  Vanaf het najaar is er ook een parcours in het Prinsenpark in Retie. 

 
Adressen:  

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 
Provinciaal Recreatiedomein De Nekker, Nekkerspoel-Borcht 19, 2800 Mechelen 
Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol 

Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, 2470 Retie 
Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, kathleen.vandendriessche@deschorre.be 
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De kerselaars bloeien in het Arboretum Kalmthout   
1 > 30 april #Kalmthout 
 

De kerselaars bloeien! Volg de wolken van bloesems doorheen het Arboretum in Kalmthout 

en ontdek de grote variatie aan Japanse kerselaars. In het Westen kent men kerselaars 

vooral als fruitbomen, in het Oosten zijn het sierbomen. In Japan gaat de eerste lentebloei 

gepaard met een spectaculair volksfeest, op sommige plaatsen staan er duizenden 

aangeplant. Het boekje bij de uitgestippelde kerselaarsroute geeft je uitleg bij de meest 

bijzondere exemplaren. De oudste bomen werden begin jaren 50 door Robert en Jelena De 

Belder aangeplant, vele nieuwe selecties introduceerden zij voor het eerst. Voor een veilig 

bezoek, vergeet niet je tickets vooraf online te reserveren. www.arboretumkalmthout.be  

 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 

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

RUIS, een muzikale doe-het-zelf wandeling in het Vrijbroekpark 

> 30 juni - #Mechelen  
 
Muziektheater Het Fluisterhuis creëerde in het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark een 

interactieve familietocht vol muziek, poëzie en fantasierijke verhalen. Tijdens de wandeling 

versmelten de menselijke en natuurlijke herinneringen van het park tot één muzikale 

anekdote. Onze mondige wegwijzers nemen je via elf haltes mee op een groot familiefeest 

tussen de bomen. Scan met je telefoon de QR-codes bij elke halte en luister met je bubbel 

naar het verstrijken van de tijd in het park. Ga op speurtocht door de rozentuin en ontdek 

over welke liefdesperikelen de rozen dromen tijdens hun winterslaap. Of breng een bezoek 

aan het groeiplatform, een intiem podium waar spontane works in progress plaatsvinden. 

Artiesten met een pril idee kunnen het podium beklimmen en hun eerste woorden of 

muzikale zinnen uitspreken voor het goedkeurende oog van de natuur en de toevallige 

voorbijganger. Respecteer ook bij deze wandeling de op dat moment geldende 

coronamaatregelen. Meer info: www.provincieantwerpen.be > Vrijbroekpark of 

Muziektheater Het Fluisterhuis 

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

Dolen met Dokter Dodo in het Vrijbroekpark 
> 31 oktober #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 

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

Kunst op je pad in het Vrijbroekpark 
> 30 juni #Mechelen  
 

Met de doe-het-zelfwandeling “Kunst op je pad” ontdek je de verschillende kunstvormen in 
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het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark. De wandeling start aan de onthaalzone bij de 

hoofdingang (ingang Ridder Dessainlaan) en leidt je langs 10 kunstwerken in het 

Vrijbroekpark. Informatie over de kunstwerken en de te volgen route vind je op onze 

website. 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 

Waar is Wolly? Prinsenpark i.s.m. Kemp VZW  
> 13 juni #Retie 

 

Wolly, een ondeugend lammetje is losgebroken uit de kudde schapen in het Prinsenpark. 

Gaan jullie mee op zoek naar Wolly ? En ontdek wat hij allemaal heeft beleefd. De tocht 

vertrekt achter het nieuwe onthaalgebouw van het Provinciaal Groendomein Prinsenpark en 

is bewegwijzerd met Wolly-schaapjes. Op een wedstrijdformulier duiden de kinderen aan 

welke Wolly’s ze wel en niet tegenkwamen. Deponeer de formulieren achteraf in onze 

brievenbus, zo maak je ook nog kans op een prijs. Deze wandeling is ongeveer 4 km lang, 

niet rolstoeltoegankelijk. Het wedstrijdformulier kan je downloaden via de provinciale 

website. Tip : Terwijl de kinderen de zoektocht “Waar is Wolly?” beleven kunnen 

(groot)ouders “In het voetspoor van de herder” treden op dezelfde route. 

www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark  

 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 

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

In het voetspoor van de herder - Prinsenpark i.s.m. Kemp VZW 

tot 13 juni #Retie 
 

Op paasmaandag, 5 april, was oorspronkelijk de Lammetjesdag ism Kemp VZW ingepland. 

Omwille van welbekende redenen kan dit evenement niet doorgaan. Toch zijn we niet bij de 

“pakken of strobalen” blijven zitten. We zijn op zoek gegaan naar een fijn alternatief voor 

jong en oud! Kom je als gezin naar het Prinsenpark? Dan hebben wij een leuke verrassing! 

Terwijl de kinderen de speuren met “Waar is Wolly?” volgen (groot)ouders “In het voetspoor 

van de herder” langs dezelfde route. Aan de hand van 10 QR-codes kom je meer te weten 

over het Kempens schaap in het Prinsenpark, Kemp VZW en de samenwerking met het 

Prinsenpark en gezegdes over schapen. Doelgroep: volwassenen en kinderen + 10 jaar. 

Gratis deelname, inschrijven is niet nodig. www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark   

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

Het vreemde ei in het Prinsenpark 

tot 13 juni #Retie 

 

Er is deze winter tijdens de graafwerken voor het nieuwe gebouw op het Provinciaal 

Groendomein Prinsenpark een ei gevonden. Een relatief groot ei, groen met blauwe stippen. 

De werkmannen hadden dat nog nooit meegemaakt en de boswachters hadden nog nooit 

zo’n groot ei gezien! Van wie is dat? Welke vogel legt zo’n eieren?? En hoe lang ligt dat daar 

al? Waarschijnlijk al minstens 50 jaar. Maar we denken nog langer. 

Wat een mysterie!!! Wat een vreemd ei!!! De werkmannen hebben er eens op geklopt en 

gevraagd of er iemand in zat, maar er werd niet terug geklopt. De boswachters hebben in al 

hun dikke boeken gekeken, maar geen antwoord gevonden. Er zit maar één ding op: het 

aan de vogels in het bos gaan vragen. Wie is zijn ei kwijt?? Wil jij het aan de vogels gaan 

vragen? Ja? Super! 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 

Wistjedatjes-route in het Prinsenpark 
tot 30 juni #Retie 
 

Op zoek naar interessant weetjes over de natuur? Die vind je in de Wistjedatjes-route langs 

de speelroute in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark! Op de speelroute kom je langs 6 

verschillende leuke speelzones. Onderweg vind je in de 11 nestkastjes telkens een “wist je 

datje” en een letter. Met de letters kan je een magisch woord vormen! Start aan de arena 

(achter het nieuwe onthaalgebouw). Volg het speelroutepad ter hoogte van het speelbos. 

www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark  
 

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

Bijzondere Bomenwandeling in het Prinsenpark 
tot 30 juni #Retie 
 

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

dingen gebeuren. Op deze bomenwandeling doorheen het Provinciaal Groendomein 

Prinsenpark 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. Gratis deelname, inschrijven is niet nodig. De bomenwandeling is doorlopend 

te bezoeken tijdens de openingsuren van het park (vaste opstelling). 

www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark  

 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 

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

Bijzondere Bomenwandeling in groendomein de Hoge Mouw 
tot 30 juni #Kasterlee 
 

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

dingen gebeuren. Op deze bomenwandeling doorheen het Provinciaal Groendomein Hoge 

Mouw 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. 

De wandeling is geschikt voor volwassenen én kinderen. Ontdek hiervoor beide zijdes van 

de panelen bij elke halte. Volg de rode route met het blaadje (3,7 km). Starten doe je op 

parking aan de Holle Weg of speelzone IJzertijd aan de Goorseweg in Kasterlee 

Honden aan de leiband zijn toegestaan. Vanwege de bosondergrond en het heuvelachtig 

terrein is deze wandeling niet toegankelijk voor rolwagens. Met buggy's lukt het wel als je 

rekening houdt met de moeilijkere bereidbaarheid of als je een alle terrein buggy hebt.  

www.provincieantwerpen.be > Hoge Mouw  

 
Adres: Provinciaal Groendomein Hoge Mouw, vanaf parking aan de Holle Weg of speelzone IJzertijd 
aan de Goorseweg, Kasterlee 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be  

Ra ra Raadsels in de Averegten 
tot 30 juni #Heist-op-den-Berg 
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Met de smartphone in de hand wandel je door Averegtenland! Zoek de 10 bordjes met een 

QR-code in het bos en ontcijfer de natuurraadsels! Achter elke QR-code zit een nieuw 

invulformulier verstopt met 2 raadsels. Je vindt de bordjes niet op een vaste route, dus 

misschien moet je nog een 2de of 3de keer langs komen om alle bordjes te vinden? Op die 

manier ontdek je misschien wel ELK paadje in het Provinciaal Groendomein De Averegten... 

Komaan, padvinders! Doelgroep: gezinnen met kinderen 10+; opgelet: in het binnenbos zijn 

honden helaas niet toegelaten! Starten doe je aan het onthaalgebouw van het Provinciaal 

Groendomein De Averegten. Gratis deelname, inschrijven is niet nodig. 

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  

Zoektocht 'Suzie Sloddervos' in de Averegten 
6 april tot 31 juli #Heist-op-den-Berg 
 

Het hol van de familie Sloddervos ligt aan de rand van het Provinciaal Groendomein De 

Averegten. Honderden kronkelende gangen vormen hun huis. Suzie Sloddervos geeft jullie 

graag een rondleiding. Maar: let niet op de rommel! Tijdens deze 2,5 km lange wandeling 

kom je verschillende haltes tegen waar je leuke doe- opdrachten kan uitvoeren. De 

opdrachten van de zoektocht focussen op kinderen van 4 tot 8 jaar, maar ook jongere en 

oudere kinderen zullen zeker plezier beleven aan deze activiteit. De zoektocht is vrij te 

bezoeken gedurende april, mei, juni en juli en volledig toegankelijk voor rolwagens en 

buggy’s met grote wielen. Starten doe je aan het onthaalgebouw van De Averegten.  

Doelgroep: gezinnen met kinderen, focus leeftijd 4-8 jaar, honden zijn niet toegelaten op 

het parcours. Gratis deelname, inschrijven is niet nodig. 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  

Vlieg mee met Heksemie in Hertberg 

1 april >30 juni #Herselt 
 

Kom tussen 1 april en 20 juni naar Provinciaal Groendomein Hertberg en maak kennis met 

het leven van Heksemie! Heb jij altijd al op een echte heksenbezem willen vliegen? Kan jij 

goed toveren? Wat moet er allemaal in een heksensoep? Dit alles en nog veel meer kan je 

beleven tijdens een actieve boswandeling vol hokus pokus leuke opdrachten! 

De tocht start aan het plein tegenover Mie Maan, is helemaal gratis en enkel geschikt voor 

echte heksen en tovenaars van 4 tot 104 jaar. Toegankelijk voor buggy’s met grote wielen. 

Oh ja, als je er eentje hebt, breng je vliegbezem mee en zet een heksenhoed op! Tot in het 

bos! 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 

Speelbos in de kijker: Hertberg 

tot 31 december #Herselt 
 

Er is groot Hertberg nieuws voor alle ravotters en de klauteraars! Het Provnciaal 

Groendomein Hertberg heeft een nieuw speelbos voor iedereen die kan rennen, springen, 

kruipen, vallen en weer opstaan! Het nieuwe speelbos ligt naast het rolstoelpad, in het 

midden tussen Blauberg en Mie Maan. Lees eerst even de afspraken op het grote infobord 

met ‘HIER MAG JE SPELEN’. Spurt daarna het bos in op zoek naar opdrachten en spelletjes! 

Dit speelbos is voor jong en oud en zeer geschikt voor een bosspel. Je kan parkeren op 

Parking Zuid of op Parking Mie Maan, volg de pijlen naar het speelbos. Veel plezier! ! 
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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 

Wandelnetwerk 'Het Grote Netewoud' kreeg 53 km extra trajecten:  
 

Het Grote Netewoud staat voor avontuurlijke beleving in moerassige bossen en metershoge 

zandduinen. De nieuwe kaart van wandelnetwerk ‘Het Grote Netewoud’ presenteert 405 km 

wandelplezier. En 53,5 km daarvan zijn nieuwe trajecten! Het vroegere netwerk van de 

Kempense Landduinen werd noordwaarts uitgebreid en er werd een verbinding gemaakt 

tussen ‘Het Grote Netewoud’ en de ‘Kempense Meren’. Ook liefhebbers van daguitstappen 

komen nu aan hun trekken dankzij de suggestielussen. Kom en bezoek het waardevolle 

overstromingsgebied Molderbroek, volg het nieuwe traject rond het Pakawi park of wandel 

grensoverschrijdend naar het wandelnetwerk Ham in Limburg.  
 
Perscontact: Mariel Rosier, T 03 240 63 93, E mariel.rosier@provincieantwerpen.be 

Vossenstrekenapp: avontuurlijk wandelen met buitenbaas Robin 

Heel het jaar door, #Hoogstraten, #Merksplas, #Laakdal, #Berlaar, #Bonheiden, #Edegem 

 

Vossenstreken neemt je gezin mee naar mooie plekken in de provincie Antwerpen (en zodra 

dat weer mogelijk is ook in de Nederlandse provincie Noord-Brabant). Dit zijn allemaal 

domeinen van Stichting Kempens Landschap (www.kempenslandschap.be). Download gratis 

de app en kies een route om te starten. Alle routes zijn op maat van kinderen tussen de vijf 

en twaalf jaar oud en duren ongeveer een uurtje. Bij elke route kan je uit drie thema’s 

kiezen om je te verdiepen in de natuur of de geschiedenis van het domein. Buitenbaas 

Robin gidst je langs de route en geeft onderweg korte knotsgekke opdrachtjes waardoor je 

al spelenderwijs meer leert over het gebied waardoor je wandelt. Bij elke route kan je 

badges verdienen om een echte expert te worden!  

 

Adres: Verschillende routes, alle info in de app en op www.vossenstrekenapp.com  
Perscontact: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, E Philippe.Debacker@kempenslandschap.be 

De Vos in het Bos op domein Zellaer 

Tot eind augustus, #Bonheiden 
 

Ken je het sprookjesachtige kasteel Zellaer in Bonheiden? Op dit domein van Stichting 

Kempens Landschap (www.kempenslandschap.be) kan je niet alleen mooi wandelen, maar 

ook een coronaproof theatervoorstelling bekijken met je smartphone! Laat je meevoeren 

door een hongerige vos op zoek naar een heerlijk maal en geniet van deze bijzondere 

wandeling. Volg met je gezin de wegwijzers op het kasteeldomein van Zellaer en ga tijdens 

een boswandeling van zo’n 1,5 km op zoek naar de 6 opeenvolgende fragmenten van het 

theaterverhaal. Deze filmpjes kan je bekijken door de QR-code op elk bordje te scannen 

met je smartphone. Alle info op www.blikveld.be/vosinhetbos  

 

Adres: Startpunt achter het Mariabeeld op domein Zellaer, Oude Baan 100 - 2820 Bonheiden. 
Perscontact: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, E Philippe.Debacker@kempenslandschap.be 

Ontdek de acht kandidaten op www.wandelingvanhetjaar.be, wandel en stem 

> 31 augustus #Baarle #Boom #Niel #Rumst #Edegem #Kasterlee #Mol #Ravels #Willebroek 
 

Ook dicht bij huis maak je aantrekkelijke wandelingen. Dat hebben vele Vlamingen het 

voorbije jaar ontdekt. Steden, gemeenten, toeristische diensten en (natuur)verenigingen 

nemen bovendien voortdurend initiatieven om dat wandelaanbod te versterken. Toerisme 
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Provincie Antwerpen zet de knapste realisaties in de kijker via de wedstrijd ‘Wandeling van 

het jaar’. Wandelgekte wegens corona en een recordaantal kandidaten op de shortlist: dit 

wordt ongetwijfeld een topeditie van de wedstrijd Wandeling van het jaar! Acht wandelingen 

in Baarle, Boom/Niel/Rumst, Edegem, Kasterlee, Mol, Ravels (2) en Willebroek dingen mee 

naar de hoofdprijs. Wandelaars kunnen tot en met 31 augustus stemmen voor hun favoriet 

op www.wandelingvanhetjaar.be. In september maakt Toerisme Provincie Antwerpen de 

winnaar bekend. 

 
Adres: www.wandelingvanhetjaar.be  

Perscontact: Mariel Rosier, T 03 240 63 93, E mariel.rosier@provincieantwerpen.be 

Langlopende activiteiten 

Fototentoonstelling: Allemaal kriebelbeestjes  
> 29 april, op di-woe-do-vrij 13 > 16 uur  #Heist-op-den-Berg 
+ op 10 en 11 april 13 >16 uur 

 

Kriebelbeestjes zoals vliegen, wespen, spinnen,… worden door mensen vaak als lastig 

ervaren maar voor de natuur zijn deze juist heel nuttig. Kriebelbeestjes vervullen in het 

ecosysteem de rol van opruimers en afbrekers. Wil je meer te weten komen over deze 

nuttige diertjes? Wil je weten waarom mieren boeren zijn of hoe lang de tong van een 

vlinder wel kan zijn? Kom dan een kijkje nemen in de nieuwe tentoonstelling in het 

onthaalgebouw van Provinciaal Groendomein De Averegten waar je de prachtige foto’s van 

Brigitte Mostien kan komen bewonderen. Vergeet zeker je smartphone niet en scan de 

bijhorende QR-codes met leuke weetjes! 

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

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

Sculpturen van wielrenners in De Velodroom 

3 april > 29 augustus, elke zaterdag en zondag én tijdens de paasvakantie, 13 > 17 uur #Boom 

 

Het Fietsbelevingspunt van Provinciaal Recreatiedomein De Schorre pakt vanaf 3 april uit 

met kunst van Jef Sterckx in wielermuseum De Velodroom én wielercafé De 

Musette.  Samen met de voorjaarsklassiekers komen onze wielerhelden van toen een 

bezoek brengen aan het fietsbelevingspunt. Het wielermuseum De Velodroom en het 

fietscafé De Musette zijn het ideale kader om de unieke tentoonstelling van Jef Sterckx een 

tijdelijke halte te bieden. Gekoppeld aan deze tentoonstelling staat tijdens de paasvakantie 

ook een leuke activiteit voor de kinderen op het programma: onze jonge supporters kunnen 

na een bezoekje aan het wielermuseum hun opgedane inspiratie zelf omzetten in 

kunstwerkjes. Werelddag van de Kunst valt op 15 april en op die dag  willen we dus met 

nóg een creatief peloton het wielermuseum extra kleur geven. Meer info op 

www.develodroom.be.  

 
Adres: De Velodroom, Fietsbelevingspunt De Velodroom, Hoek 129, Boom (ter hoogte van 
fietsknooppunt 26) 
Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, kathleen.vandendriessche@deschorre.be 

Expo: Olga de Otter reist door Vlaanderen 

1> 30 april, tijdens weekend van 10 > 17 uur,  

op weekdagen van 10> 12.30 uur en van 13.30 > 17 uur #Kalmthout 
 

Tijdens het “jaar van de otter” werken WWF, Agentschap Natuur en Bos en Regionale 

Landschappen samen om de koning van de waternatuur in de kijker te zetten met de 

reizende tentoonstelling “Olga de Otter”. De otter liet zich 30 jaar lang niet zien in België. 

Sinds 2012 duiken er steeds vaker sporen op die wijzen op de aanwezigheid van een otter. 
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Maar voordat de otter ons land terug als een geschikte habitat zal beschouwen, ligt er op 

veel plaatsen nog werk op de plank. Bijvoorbeeld in de antitankgracht, het langste 

beschermd landschap van Vlaanderen dat een schakel vormt tussen verschillende grote 

Natura 2000 gebieden. Ben je ook benieuwd naar het geheime leven van de otters ?  

De hele maand april vind je de expo in bezoekerscentrum De Vroente in Kalmthout.  

in de maand mei vind je deze tentoonstelling in de Schorre in Boom. 

Meer info: https://wwf.be/nl/onze-projecten/otterland/ of 

https://www.rldevoorkempen.be/agenda/olga-de-otter-reist-door-vlaanderen 

 
Adres: De Vroente, Putsesteenweg 129, Kalmthout.  
Perscontact: Sophie Maris, M 0499 99 92 59 | E sophie.maris@rldv.be 

Expo In het hoofd van Charel Cambré 
3 april >2 mei #Turnhout 

 
‘In het hoofd van Charel Cambré’ is een overzichtstentoonstelling waarin alle creatieve 

facetten van deze Bronzen Adhemar-winnaar aan bod komen. Ontdek hoe het ene idee uit 

het andere voortkomt, hoe hij een oud schilderij linkt aan een nieuwe albumcover en hoe 

zijn tekentafel er thuis bij ligt. Charel Cambré is een virtuoze ‘allestekenaar’ en is bij het 

grote publiek vooral bekend als tekenaar van de succesvolle ‘Suske en Wiske’- spin-off 

‘Amoras’. Verder tekent hij ook de gag-reeks ‘Filip & Mathilde’ over de koninklijke familie en 

legde hij zijn liefde voor het skaten in de jongerenstrip ‘Jump’. En dat is nog maar het topje 

van de strip-ijsberg. Meer info en reservatie van je bezoekuur: www.warande.be mmv 

Stripgids. 

 
Adres: Cultuurhuis de Warande - Luifelzaal, Warandestraat 42, Turnhout 

Perscontact: Lien Van Ballaer, T 0499 26 24 55, E lien.vanballaer@warande.be 

Tentoonstelling Jan Wellens, Paviljoen De Notelaer 

3 april > 27 juni, #Bornem 

 

Vanaf april kan je dagelijks na reservatie (behalve vrijdag) gratis het kleine maar imposante 

Paviljoen De Notelaer bezoeken. Dit monument vlakbij de Schelde wordt beheerd door 

Stichting Kempens Landschap. In het voorjaar geniet je bovendien van een extra 

tentoonstelling van Jan Wellens die je met grafiek, pen, aquarel op papier en schilderijen 

meeneemt in zijn wereld. Reserveer je bezoek door te bellen naar 03/889.69.02 of te 

mailen naar info@notelaer.be. Een bezoek met uw bubbel is mogelijk tussen 14 en 18 uur 

en duurt max. 30 minuten. Het groene domein bij het paviljoen is vrij te betreden tijdens de 

openingsuren. Meer informatie op www.notelaer.be  

 

Adres: Notelaerdreef 2, 2880 Hingene (Bornem) 
Perscontact intern: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, E Philippe.Debacker@kempenslandschap.be 

Unieke fototentoonstelling ‘Kempen in beeld’ 

> 30 september #Retie 

 

Bezoek tussen 1 april en 30 september 2021 de unieke fototentoonstelling ‘Kempen in 

beeld’ op het Provinciaal Groendomein Prinsenpark. Voor deze mooie fototentoonstelling, in 

openlucht en coronaproof, sloegen IOK, IOK Afvalbeheer en de Provincie Antwerpen de 

handen in elkaar. Wandelen en genieten van bijzondere foto’s, over de mooie Kempen en 

gemaakt door Kempenaren, is een ideale combinatie voor het hele gezin. En dankzij de 

plezante zoektocht voor kinderen en een leuke selfiewedstrijd voor iedere bezoeker maak je 

kans om leuke prijzen te winnen.. Meer info: 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 

Kinderboerderij Rivierenhof 
#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: Eveline Sierens, T 03 360.52.02, E Eveline.SIERENS@provincieantwerpen.be 

eTuktuks rijden weer uit in Laakdal 
3 april > 7 november, #Laakdal 

 

Zoek je nog een verrassende activiteit om te doen tijdens de paasvakantie of lente? Maak 

dan een rit door het platteland in een speciale elektrische tuktuk! De eTuktuks van Stichting 

Kempens Landschap en de gemeente Laakdal staan klaar om vanaf 3 april opnieuw de baan 

op te gaan. Voorlopig kan dit enkel in je eigen bubbel. Een tocht met een eTuktuk is een 

ideale daguitstap weg van de drukte. Van 11 uur tot (uiterlijk) 16 uur kan je op eigen tempo 

de mooie streek rond Laakdal verkennen. Er zijn twee routes die je ofwel langs historische 

plekken ofwel langs de landbouwbedrijven in de buurt brengen. Een bijgeleverde tablet met 

gps wijst je de weg. Meer info op www.etuktuks.be  

 

Adres: Heistraat 2A, 2430 Laakdal 
Perscontact: Philippe De Backer, M 0478 44 83 86, E Philippe.Debacker@kempenslandschap.be 

Nieuwe Kempenroute en Schelderoute stimuleren meerdaagse fietsvakanties 

> 31 augustus #Baarle #Boom #Niel #Rumst #Edegem #Kasterlee #Mol #Ravels #Willebroek 
 

Om Vlaanderen op de kaart te zetten als internationale fietsvakantiebestemming lanceren 

de vijf provinciale toeristische organisaties en Toerisme Vlaanderen acht icoonfietsroutes. Ze 

vervangen de LF-routes, volgen het populaire knooppuntennetwerk en verbinden het beste 

van Vlaanderen. De nieuwe Kempenroute zet de groenste regio van Vlaanderen in de verf. 

Met 203 km fietsplezier verbindt ze Antwerpen met Maasmechelen en trakteert de fietser op 

enkele iconische landschappen, waaronder de Kempense Meren en de vallei van de Kleine 

Nete. Veel groen op het traject, met ook minder bekende toppers als de Tielenheide of de 

Antitankgracht. De mix van natuur, erfgoed en plezante haltes als recreatiedomein De Lilse 

Bergen maakt er een heel gevarieerde trip van.  De nieuwe Schelderoute van 181 km lang, 

loodst de fietser langs, over én onder de machtige rivier. Nergens beleef je de Schelde beter 

dan op de autovrije dijkwegen en op de veerboot, een heerlijk intermezzo. Ook de 

waterrijke natuur, het nautische erfgoed en de Scheldedorpjes charmeren. De ambitie leeft 

om er een grensoverschrijdende route richting bron (Frankrijk) en monding (Nederland) te 

maken. Meer info: www.vlaanderenmetdefiets.be  

 
Adres: www.vlaanderenmetdefiets.be  
Perscontact: Mariel Rosier, T 03 240 63 93, E mariel.rosier@provincieantwerpen.be 

Algemene persinfo provincie Antwerpen 

Alle activiteiten vinden plaats met inachtneming van de op dat moment geldende 

veiligheidsmaatregelen i.k.v. COVID-19. 

 

mailto:nancy.wouters@provincieantwerpen.be
http://www.provincieantwerpen.be/
mailto:Eveline.SIERENS@provincieantwerpen.be
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mailto:Philippe.Debacker@kempenslandschap.be
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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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