
 

Activiteitenkalender 

Augustus 
2021 
Provincie Antwerpen 

 

Natuurwandelingen en zoektochten voor klein én groot, speelplekken en blotevoetenpaden, 

wedstrijden, workshops, film in het bos, Nacht van de kerken, tentoonstellingen binnen en 

buiten, … In deze activiteitenkalender vind iedereen vast een idee om vakantie dicht bij huis 

te beleven. Neem ook eens een kijkje op www.TerraNova.be, zo kan je nog meer plannen 

maken.  

Week 30: 1 augustus 

Zondagse Stilte in Hertberg i.s.m. Inzicht Onderweg 
1 augustus, 8.30 > 11.30 uur #Herselt 
 

Kom proeven van een fijne natuur-en stiltebeleving in de mooie bossen van het Provinciaal 

Groendomein Hertberg. Wandel in stilte, vertraag, verstil en laat je inspireren door de 

kracht van de natuur en beleef dit in groep. De wandeling gebeurt onder leiding van Ingrid 

Rosseel, ze is wandel- en natuurcoach bij Inzicht Onderweg en brengt mensen dichter bij de 

natuur en zichzelf via stiltewandelingen, meditatiecirkels, herbronningsdagen en individuele 

coachingsessies in de natuur. Kostprijs: 10 euro per deelnemer. 

Inschrijven noodzakelijk. www.provincieantwerpen.be > Hertberg 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, Diestsebaan 28, Herselt 
Perscontact: Ingrid Rosseel, T 0478 35 50 87, E rosseel.ingrid@gmail.com 

Week 31: 2 tot 8 augustus 

Europa bij ons zomerwedstrijd #Europabijons 
2 > 25 augustus  

 

Wat doet Europa allemaal bij ons in de buurt? Dat ontdek je tijdens de zomerwedstrijd 

#Europabijons. Vier weken lang delen we op www.facebook.com/EDAntwerpen op 

maandag, dinsdag en woensdag een foto van een plek uit de provincie Antwerpen die 

gerelateerd is aan een Europees project. Wie kan raden waar de foto genomen is, maakt 

kans op leuke prijzen: een Europataart, streekproductenmand en Europafiets.. 

 
Perscontact: Lies Robben, T 03 240 66 91, E Lies.ROBBEN@provincieantwerpen.be 

Zumba in de Vlindertent 

3, 13, 20 en 27 augustus , 19.30 > 20.30 uur #Boom 
 

Schud jezelf helemaal los tijdens de Zumba lessen 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?  
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De lessen lopen elke dinsdag van augustus telkens van 19.30 uur tot 20.30 uur.  

Inschrijven noodzakelijk. Meer info: www.deschorre.be 

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

Workshop Botanisch tekenen - zomerbloeiers 

7 en 14 augustus, 13 > 17 uur #Mechelen 
 

Een goede botanische tekenaar begrijpt wat hij ziet. Daarom concentreer je je tijdens deze 

workshop op de bloem. Hoe zit ze in elkaar? Wat is een bloemformule? Tijdens deze 

workshop in het provinciaal Groendomein Vrijbroekpark word je een klein beetje 

wetenschapper, maar uiteraard is het tekenen van de bloem de hoofdzaak. Je doet dit met 

pen en inkt. Inschrijven noodzakelijk, kostprijs bedraagt € 70 voor 2 halve dagen. Meer 

info: www.provincieantwerpen.be > Vrijbroekpark. 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen  
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 92, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Avondmarkt in het Zilvermeer 

7 augustus, 17 > 21 uur #Mol 
 

Kuier op 7 augustus lekker rond op de gezellige avondmarkt in het Provinciaal 

Recreatiedomein Zilvermeer. Vanaf 17 uur is de toegang tot het Zilvermeer voor iedereen 

gratis. Het dragen van een mondmasker is verplicht. 

Inschrijven noodzakelijk. Meer info: www.zilvermeer.be 

 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 
Perscontact: Nena Agyei, T 014 82 95 13, , E nena.agyei@zilvermeer.be  en Dorien Hofkens, T 014 82 
95 14, E dorien.hofkens@zilvermeer.be 

Coctailavond 

7 augustus , 17.30 > 20 uur #Boom 
 

Na het succes van de bierproefavond organiseert Provinciaal Recreatiedomein De Schorre op 

7 augustus een cocktailavond! Hiervoor werken ze samen met een lokaal bedrijf namelijk 

Co'Tails. Leer tijdens dit event meer over het combineren van cocktails met eten. Je kan 

tijdens dit event 3 cocktails en 1 mocktail proeven in combinatie met een bijpassend hapje. 

Inschrijven noodzakelijk. Meer info: www.deschorre.be 

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

Fietsexcursie met VeloVero 

8 augustus, 14 > 17 uur #Mechelen 
 

We vertrekken aan het bezoekerscentrum voor een fietstocht van Provinciaal Domein 

Vrijbroekpark naar domein Blaasveld Broek, en terug natuurlijk. We maken tijd om de 

natuur in onze regio te ontdekken en plannen een gezellige babbel tijdens de fika, dit is een 

sociaal gebruik in Zweden en Finland waarbij dagelijkse bezigheden worden onderbroken 

door bij elkaar te komen, thee of koffie te drinken en iets te eten. 

In Domein het Broek krijgen we uitleg van een parkwachter over de diverse soorten 

“Wildlife” die er aanwezig zijn. Inschrijven noodzakelijk, kostprijs bedraagt € 15. Meer info: 

www.provincieantwerpen.be > Vrijbroekpark. 
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Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen  
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 92, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Week 32: 9 tot 15 augustus 

Workshop 'Een boeket maken in de zomertuin' 
13 augustus, 13 > 16 uur #Mechelen 
 

Vind je de bloemen in de zomertuinen van het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark ook 

zo mooi? En wil je graag eens je eigen boeket maken? Schrijf je dan in voor deze workshop. 

Florista Eve uit Heffen helpt je op weg om in een inspirerende omgeving een prachtig boeket 

te maken. Deze workshop duurt één uur, na de workshop mag je je eigen boeket mee naar 

huis nemen. Inschrijven noodzakelijk. Meer info: www.provincieantwerpen.be > 

Vrijbroekpark. 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen  
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 92, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Workshop over eetbare wilde planten 

13 augustus, 10 > 12.30 uur #Mechelen 
14 augustus, 13 > 15.30 uur #Mechelen 
 

Benieuwd naar welke planten onder jouw neus ook zomaar eetbaar zijn? Curieus naar nog 

onbekende smaken? Kom jij graag te weten waarom wildplukken bijdraagt aan je 

gezondheid? Dit en veel meer ontdek je tijdens een wandeling in het Provinciaal 

Groendomein Vrijbroekpark. De begeleiding ligt in handen van Angelique, ze is herboriste en 

verdiept zich in het wildplukken. Maar meer nog geeft ze graag kennis en weetjes door, en 

wel op een speels filosofische manier. Let wel! In het Vrijbroekpark is het niet de bedoeling 

om te gaan wildplukken. Deze wandeling is een introductie waarmee je op betere Wildpluk 

plekken aan de slag kan. Inschrijven noodzakelijk, kostprijs bedraagt € 15. Meer info: 

www.provincieantwerpen.be > Vrijbroekpark. 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen  

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

Nacht van de kerken – Openstelling van de tuin van de O.L.V. Kathedraal 
14 augustus, 20 > 23 uur #Antwerpen 
 

500 jaar geleden werd de eerste steen gelegd voor een megalomane uitbreiding van de 

Antwerpse kathedraal, het zogenaamde Nieuwerck. Archeologiestudent Kasper Dupré 

maakte op basis van de historische bronnen en de meest recente archeologische 

onderzoeken een nieuwe hypothetische reconstructie van deze nooit gebouwde kerk. Het 

hele verhaal lees je in de nieuwe erfgoedbrochure van de provincie Antwerpen 

(www.provincieantwerpen > op de werf) 

Tijdens de nacht van de kerken kan je de maquette die Kasper Dupré realiseerde 

bewonderen. Gidsen leidden je rond en wijzen je op de laatste sporen van het Nieuwerck, 

zoals de verborgen tuin van de kathedraal. Meer info: https://www.topa.be/nl/nacht-

antwerpse-kerken/  

 
Adres: Handschoenmarkt, Antwerpen 
Perscontact: Serge Migom, T 03 240.64.53, E serge.Migom@provincieantwerpen.be 

Hertberg onder de loep i.s.m. Jos Gysels 

20 augustus, 10 > 12 uur #Herselt 
 

Gids Jos Gysels kiest één interessant thema als rode draad doorheen de wandeling door het 
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Provinciaal Groendomein Hertberg. Vandaag kom je alles te weten over de geschiedenis van 

het landschap, de eigenaars en bewoners 'Heren en kneuters in een grensgebied'. 

Wil jij graag mee op stap? Schrijf je dan snel in, want de plaatsen zijn beperkt! 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Hertberg 

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

Film in het bos i.s.m. Bos+ 
20 augustus, 20 > 23.30 uur #Retie 
 

Het Provinciaal Groendomein Prinsenpark vormt het perfecte decor voor een 

openluchtvertoning van de prachtige film “Captain Fantastic”. 

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. 

Inschrijven noodzakelijk. Meer info: www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark 

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

Week 33: 16 tot 22 augustus 

Zomerse grillen 

20, 21 en 22 augustus, 18 > 21 uur #Mechelen 
 

Op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 augustus kan je weer meedoen met Zomerse 

grillen in het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark. Je schrijft in voor een groep van min. 

4 en max. 8 volwassenen/ jongeren boven 12 jaar waarmee je 1 barbecue deelt. Kinderen 

onder 12 jaar tellen niet mee voor de groep van 8. Deelnemen is gratis. De organisatie 

voorziet BBQ's die warm zijn, tafels en stoelen, en een bidon water om je handen te 

wassen. De rest breng je zelf mee: eten en drinken, borden, glazen of bekers, bestek, BBQ-

tang en handschoen. Je afval neem je na afloop mee naar huis.  

Inschrijven noodzakelijk. Meer info: www.provincieantwerpen.be > Vrijbroekpark 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen  
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 92, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Workshop Botanisch illustreren – de schoonheid van verval 
21 augustus, 9 > 16 uur #Mechelen 
 

Tijdens deze workshop botanisch illustreren rond het thema "the beauty of decay" of de 

schoonheid van verval, ga je aan de slag met aquarel. Deze workshop die doorgaat in het 

Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark is geschikt voor beginners en gevorderden. Jenny 

Van Gimst helpt je op weg zodat je met een mooi kunstwerk naar huis gaat. 

Inschrijven noodzakelijk, kostprijs bedraagt € 70. Meer info: www.provincieantwerpen.be > 

Vrijbroekpark. 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen  
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 92, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be 
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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? Na een korte voorstelling ga je op zoek in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark. 

De batdetectors helpen onze zintuigen op scherp te zetten. Deze activiteit richt zich op 

volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar. Honden zijn niet toegelaten.  

Inschrijven noodzakelijk. www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark 

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

Vleermuizensafari 
21 augustus, 19.30 >  22.30uur #Deurne 
 

Ga je mee op vleermuizensafari? Na een inleidende presentatie trekken we onze nachtelijke 

schoenen aan en gaan met een vleermuisdetector op zoek naar jagende vleermuizen rond 

de vijvers van het Provinciaal Groendomein Rivierenhof. Deze activiteit is geschikt voor 

volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar en loopt onder leiding van natuurgidsen VPMA. 

Inschrijven noodzakelijk. Meer info: 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 en 
Eveline Sierens, T 03 360.52.02, E Eveline.SIERENS@provincieantwerpen.be 

Week 34: 23 tot 29 augustus 

Kinderworkshop Lekkers uit de moestuin 

23 en 25 augustus, 10 > 14 uur #Deurne 
 

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

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

ontdekking tussen de groenten, het fruit en de kruiden. Ga mee aan de slag in de moestuin. 

En bereid met die verse ingrediënten een heerlijke soep. Deze activiteit is geschikt voor 

kinderen van 8-9 jaar. Inschrijven noodzakelijk.  

Meer info: 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 en 

Eveline Sierens, T 03 360.52.02, E Eveline.SIERENS@provincieantwerpen.be 

Workshop 'Een boeket maken in de zomertuin' 
27 augustus, 13 > 16 uur #Mechelen 
 

Vind je de bloemen in de zomertuinen van het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark ook 

zo mooi? En wil je graag eens je eigen boeket maken? Schrijf je dan in voor deze workshop. 

Florista Eve uit Heffen helpt je op weg om in een inspirerende omgeving een prachtig boeket 

te maken. Deze workshop duurt één uur, na de workshop mag je je eigen boeket mee naar 

huis nemen. Inschrijven noodzakelijk. Meer info: www.provincieantwerpen.be > 

Vrijbroekpark. 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen  

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

27 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? Na een korte voorstelling ga je op zoek in het Provinciaal Groendomein De Averegten. 

De batdetectors helpen onze zintuigen op scherp te zetten. Deze activiteit richt zich op 

volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar. Honden zijn niet toegelaten. Inschrijven 

noodzakelijk. 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  

Natuurworkshop voor kinderen - Tekenen in de natuur: aan de slag met noteninkt 

28 augustus , van 10 > 12 uur en van 14-16 uur #Mechelen 
29 augustus , van 10 > 12 uur en van 14-16 uur 
 

Wist jij dat je van noten inkt kunt maken? Kom het ontdekken in deze natuurworkshop voor 

kinderen in het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark. Onder leiding van Annemie Geens – 

van Atelier Amie ga je aan de slag met de noteninkt om de zomerse natuur te tekenen. 

Inschrijven noodzakelijk. Meer info: www.provincieantwerpen.be > Vrijbroekpark 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen  
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 92, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Zwerfvuilzondag 

29 augustus, 10 > 16 uur #Deurne 

 

Op 29 augustus 2021 is het zwerfvuilzondag in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof. 

Doe jij mee tussen 10u en 16u? Samen met andere buurtbewoners ga je op pad om 

#onzenhof proper te houden. We starten aan het infopunt domeinwacht Rivierenhof (via 

parkingang Turnhoutsebaan 246 in Deurne). Daar krijg je een vuilzak, handschoenen en de 

afvalbingo mee. Vooraf inschrijven is niet nodig. 

Iets goeds doen, kan ook heel plezant zijn. Samen voor een #properpark! 

Meer info: 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 en 
Eveline Sierens, T 03 360.52.02, E Eveline.SIERENS@provincieantwerpen.be 

Speurtochten voor kinderen  

De Beestige bosbewoners – nu ook voor slechthorende en dove kinderen 

#Kasterlee 

 

Toerisme Provincie Antwerpen en Toerisme Kasterlee maken samen het nieuwe bosspel ‘De 

Beestige Bosbewoners’ in de Slapende Reus toegankelijk voor dove en slechthorende 

kinderen. Want iedereen verdient een heerlijke dag familieplezier. 

De Slapende Reus op de Kempense Heuvelrug ligt in Kasterlee en is een heuvelachtig en 

onverhard bos. 

Na reservatie ontvangen de deelnemers een rugzak met tien puzzelstukken en een leuk 

infoboekje met weetjes over de bosdieren van de heuvelrug. Voor dove en slechthorende 

kinderen werd de info uit het boekje vertaald naar Vlaamse gebarentaalfilmpjes. Alle 

filmpjes werden ook ondertiteld. Wie zin heeft in het bosspel, reserveert minstens drie 

dagen op voorhand een rugzak bij Toerisme Kasterlee.  
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Inschrijven noodzakelijk. Meer info: www.visitkasterlee.be 

 
Adres: parking Hoge Mouw, Holle Weg, Kasterlee of parking Kabouterstraat, Kasterlee 
Perscontact: Mariel Rosier, T 03 240 63 93, E mariel.rosier@provincieantwerpen.be 

Terra Nova 2021: Expeditie Amoras 

tot 31 augustus, 10 > 17 uur #Kalmthout 

 

Kom tijdens de zomervakantie van 2021 op expeditie in de tuin van het Provinciaal Suske 

en Wiske Museum!  

In 1551 ontdekte Sus Antigoon het eiland Amoras met zijn galjoen de Antverpia. Nu, 470 

jaar later, start er opnieuw een expeditie naar dit eiland in de stille Zuidzee. Ga jij mee op 

avontuur? Via een uitdagend touwenparcours in de tuin van het museum maak je kennis 

met het allereerste album van Suske en Wiske ‘Op het eiland Amoras’. Dit parcours vergt 

niet alleen behendigheid, maar ook een grote dosis opmerkzaamheid. Want wie ná de 

expeditie de vragen juist kan beantwoorden wordt ereburger van Amoras! 

 
Adres: Suske en Wiske Museum, Beauvoislaan 98, 2920 Kalmthout 
Perscontact: Marleen van Houselt, T 03 666 64 92, E marleen.vanhouselt@provincieantwerpen.be 

Trekjanpad 

#Kasterlee 
 

TrekJan is een ondeugend figuur, hij durft wel eens kattenkwaad uithalen. Zo trekt hij trage 

stappers in de grond om hen te foppen. Ook zijn vrienden op de Slapende Reus heeft hij 

dezelfde streken geleerd, zij laten bezoekers graag schrikken. 

Het 'TrekJanPad' is een avontuurlijke wandeling voor stoere stappers. TrekJan en de 

bewoners van de heuvelrug vertellen hun geheimen, maar de snoodaards zullen zich niet 

laten zien. Je wandelt langs zeven audiozuilen en luistert naar hun verhalen. Bij elk verhaal 

test TrekJan met een leuke opdracht hoe goed jij in het zand kan stappen.  

De bewegwijzerde wandeling is ongeveer 3,5 km lang en doe je op je eigen tempo. Je 

wandelt in een onverhard en heuvelachtig terrein, een kinderwagen is mogelijk als je 

hiermee rekening houdt. De opdrachten, gericht op kinderen van 7 tot 12 jaar, kan je nog 

leuker maken: reserveer een rugzak met attributen bij Toerisme Kasterlee. Doe dit minstens 

3 dagen op voorhand. Je betaalt 15 euro huur voor de rugzak. 

Inschrijven noodzakelijk. Meer info: www.visitkasterlee.be 

 
Adres: Wintergat, Pater Damiaanstraat, Kasterlee (volg wegwijzers) 

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

Jeugdtheater: Boom Onderzoek Specialisten gezocht 

#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 
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Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, 2470 Retie 
Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, kathleen.vandendriessche@deschorre.be 

Nena Agyei, T 014 82 95 13, , E nena.agyei@zilvermeer.be 
en Dorien Hofkens, T 014 82 95 14, E dorien.hofkens@zilvermeer.be 
Sharon Van Damme, T 015 55 70 05, M 0484 14 80 91, sharon.vandamme@provincieantwerpen.be 
Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be  

Zomerspeurtocht: Wereldreis door Arboretum Kalmthout 

tot 31 augustus #Kalmthout 
 

Waarom het bamboewoud van Kyoto in Japan bezoeken als je het bamboebos van 

Arboretum Kalmthout kunt doorkruisen? Waan je in Zuid-Afrika tussen de blauwe Kaapse 

lelies. En kijk: een honderd jaar oude apenboom uit Chili! In Arboretum Kalmthout groeien 

planten van over heel de wereld. Slaag jij erin om er van élk continent te vinden? De 

wereldreis is ideaal voor kinderen tussen 4 en 12 jaar en hun familie. Kinderen tot 12 jaar 

mogen altijd gratis de tuin in, deelname speurtocht € 2,5. www.arboretumkalmthout.be  

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

Zomerzoektocht Alice in 't Wonderhof | Rivierenhof 
tot 31 augustus #Deurne 

 

Beleef het magische verhaal van Alice deze zomer in het Provinciaal Groendomein 

Rivierenhof! Eet mij… Drink mij… Alice deed het en beleefde de meest bizarre avonturen in 

het land onder het konijnenhol. Ga mee op raadseltocht met de kleine Alice. 

Bij elk van de tussenstops is een fragment uit Alice in Wonderland terug te vinden, 

vergezeld van een opdracht en een raadsel. Een minihuisje, een gigantische stoel en 

originele illustraties recreëren de sfeer uit de bestseller doorheen het park. 

Praktisch: 

Deze wandeling start aan de vogelkooi en is ongeveer 1,5 kilometer lang. Aanmelden of 

reserveren is niet nodig. Volg de Bordjes met de afbeelding van een hand of een klokje en 

we garanderen 1.5 uur spelplezier voor jong en oud. De route is toegankelijk voor 

rolwagens en buggy’s. Denk ook aan voldoende koekjes en drankjes voor onderweg. Je kan 

ze net als Alice gebruiken om te krimpen en te groeien.  

Info 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 en 

Eveline Sierens, T 03 360.52.02, E Eveline.SIERENS@provincieantwerpen.be 

Zomerzoektocht 'In het spoor van de bosmier' 
tot 31 augustus #Retie 

 

Ga je mee op stap in het spoor van de bosmier? De wandeling doorheen het Provinciaal 

Groendomein Prinsenpark bestaat uit verschillende haltes. Bij elke halte hoort een leuke 

opdracht. Volg Kassie de Mier, kom alles te weten over de bosmier en zoek haar op elk 

bord. Avontuur en plezier verzekerd! www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark  

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

Vlieg mee met Heksemie in Hertberg 

tot 31 augustus #Herselt 
 

Kom tussen 1 april en 31 augustus naar Provinciaal Groendomein Hertberg en maak kennis 
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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 dan 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 

Zomerzoektocht De Familie Pimpel 
tot 31 augustus #Herselt 
 

Hallo allemaal, Ik ben Mees Pimpel. Mijn familie en ik plannen van 1 juli tot 31 augustus een 

lange vakantie in het Provinciaal Groendomein Hertberg. We zijn met 12, maar eentje wil 

liever niet mee en blijft in het nestkastje. Kom jij mee zoeken wie er niet mee op vakantie 

gaat? Misschien win jij wel een leuke prijs! Tot in het bos! Mees Pimpel. Speluitleg en 

wedstrijdformulier vind je via 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 Provinciaal 

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! ! 

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 31 december #Herselt 
 

Heb je actieve kids en wil je graag klimmen, klauteren, balanceren, enz…? Kies dan voor het 

Stoerparcours in het Provinciaal Groendomein Hertberg. De route leidt je langs mooie paden 

in Hertberg en onderweg ontdek je 6 uitdagende speeltoestellen. Volg de paden aan de 

hand van de Stoerparcours code! Anders vind je de weg niet terug uit het bos.  

Tip: Neem een foto van de Stoerparcours code! 

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 

Barrevoetspad in De Schorre 

tot 31 oktober , 17.30 > 20 uur #Boom 
 

Trek je schoenen uit en volg het “Barrevoetspad” in het Provinciaal Recreatiedomein De 

Schorre in Boom. Dit blotevoetenpad is meer dan 900 meter lang, ligt verscholen in de 
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natuur en is een prikkeling voor alle zintuigen. Je wandelt over mossen, kleibroden, modder, 

zachte kiezels, wol, hooi, noem maar op. Daarboven dien je vooral ook goed te voelen en te 

ruiken. Er zijn op het pad kruiden en geurplanten aangeplant, zoals kruiptijm, munt, 

citroenverbena. Aankomen doe je bij de waterpompen, waar je rustig de voeten kan wassen 

en de schoenen terug kan aantrekken. Een echte aanrader voor natuurliefhebbers en 

gezinnen! Ontdek onderweg ook de prachtige beelden van Carving Cis, die de titel heeft van 

beste Belgische kettingzaagkunstenaar!  

Het Barrevoetspad is gratis te bewandelen t.e.m. 31 oktober. Voor de jongsten is er ook het 

Barrevoetsrugzakje met oa het doeboek, een kwartetspel, stoepkrijt….– te koop bij het 

onthaal voor 10 euro. Meer info op www.deschorre.be en aan het onthaal.  

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

Malse Voetenroute 

tot 31 oktober , 17.30 > 20 uur #Boom 
 

Geniet jij ook zo van de sensaties die je ervaart tijdens een wandeling op blote voeten? Zin 

in een zinnenprikkelende tocht op stenen, over houtsnippers of door modder? De Malse 

Voetenroute in het domein van het Provinciaal Vormingscentrum biedt het je allemaal! Gooi 

dus je schoenen aan de kant en ga op pad over de Malse Voetenroute. Voor de jongsten is 

er ook het Malse Voetenrugzakje met een natuurdoeboek, kleurpotloden en een handdoek 

(te koop aan het onthaal voor 10 euro) Meer info en de folder: www.provincieantwerpen.be 

> Malse voetenroute 

 
Adres: Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61, Malle 

Perscontact: Johan Mutert, T 03 312 80 00, M 0495 43 42 42, E johan.mutert@provincieantwerpen.be  

Op avontuur in de wilgernis 

#Mechelen 

 

Wilgemien woont in het Vrijbroekpark. Ze is een gek meisje dat veel van de natuur weet. Ze 

heeft wilgentenen in haar haren, speelt met de dieren en gebruikt planten om te koken, te 

tekenen, … Samen met haar vriend Amir Poppelier beleeft ze allerlei avonturen. Op een dag 

vinden Wilgemien en Amir een kaart van de wilgernis. Ze zijn er nog nooit geweest. Maar 

het ziet er daar prachtig uit. Ze willen er samen naartoe gaan, maar zijn toch een beetje 

bang. Misschien wonen daar wel wilde dieren of heksen en tovenaars. Ze rapen al hun moed 

bij elkaar en gaan dapper op tocht. Durf jij mee op avontuur gaan? Het wordt vast een 

leuke, spannende tocht. Deze doe-het-zelfwandeling werd ontwikkeld voor gezinnen met 

kinderen. Download het verhaal en de route op www.provincieantwerpen.be > Vrijbroekpark 

en ga op pad wanneer het jou past.  

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

Schatten van Vlieg in Vrijbroekpark 

tot 31 augustus #Mechelen 

 

Kom deze zomer een schat van Vlieg zoeken in het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark! 

Volg het parcours, voer de opdrachten uit en ga op zoek naar de schat. Wrijf je ogen maar 

goed uit, want je hebt ze nodig. Heb je al eens door de ogen van een bij gekeken? In het 

Vrijbroekpark kan dat. Je bent de hele zomer welkom voor deze gratis zoektocht. Je bent 

ongeveer 2 uur onderweg. 

In Mechelen kun je op verschillende locaties een schat van Vlieg zoeken. Vraag bij elke 

deelnemende locatie een stempel, zo kun je sparen voor een gratis bezoek aan de Sint-
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Romboutstoren. In de schatkist vind je een stickervel met een code. Met elke unieke code 

maak je kans op een gezellig familieweekend. 

Meer info www.provincieantwerpen.be > Vrijbroekpark. 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen  

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

Krakketakketocht 

tot 31 december #Mol 
 

Stap, spring en klim mee met Krak de Tak in het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. 

Heb je ook zin om op avontuur te gaan? Trek dan stevige schoenen aan en volg Krak de Tak 

rechtdoor, omhoog, omlaag, … Laat zien wat voor een “krak” jij bent. Deze belevingstocht 

(2,5 km) is geschikt voor elke leeftijd, maar perfect voor coole kinderen onder de 12 jaar. 

www.zilvermeer.be/ 

 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 
Perscontact: Nena Agyei, T 014 82 95 13, , E nena.agyei@zilvermeer.be  en Dorien Hofkens, T 014 82 
95 14, E dorien.hofkens@zilvermeer.be 

Vossenstrekenapp: avontuurlijk wandelen met buitenbaas Robin 

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

 

Vossenstreken neemt je gezin mee naar mooie plekken in de provincie Antwerpen en 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 31 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 

Groendoener: Ga de uitdaging aan op één van de natuurlijke speelplekken in de 

Antwerpse Zuidrand! 
#Aartselaar #Boechout #Borsbeek #Edegem #Hove #Kontich #Lint #Mortsel 
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Op zoek naar een origineel uitstapje in de Antwerpse Zuidrand? Met Groendoener ontdek je 

de Zuidrand zoals nooit tevoren! Meer dan 200 speelplekken liggen er in parken, in bossen 

en op pleintjes te wachten om ontdekt te worden. De verschillende speelplekken werden 

getest én goedgekeurd door kinder- en jongerenreporters uit de Zuidrand. Met leuke, gekke 

en gedurfde challenges dagen ze je uit om ook op ontdekking te gaan. Kies verschillende 

speelplekken en combineer ze al wandelend of fietsend langs de trage wegen. De Zuidrand, 

dat is spelen, ravotten, chillen, wandelen ... in de natuur. En jij, wat ga jij doen in het 

groen? Stippel je route uit op www.provincieantwerpen.be/groendoener  
 

Perscontact: Marijke Aps, consulent communicatie dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid, T +32 3 
240 63 32, marijke.aps@provincieantwerpen.be 

Wandelingen - Fotowedstrijd 

Dolen met Dokter Dodo in het Vrijbroekpark 
tot 31 oktober #Mechelen  

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

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 

‘De H van Humboldt’  
tot 26 september #Hingene 

 

Barbara Rottiers haalde met haar boek ‘De H van Humboldt’ de geniale 

natuurwetenschapper Alexander von Humboldt van onder het stof. In zijn tijd was hij 

wereldberoemd. Zijn visie dat alles in de natuur samenhangt en zijn ideeën over de 

klimaatopwarming (jawel) mogen dan 200 jaar (yep!) oud zijn, ze zijn meer dan ooit 

relevant. Op vraag van kasteel d’Ursel maakten schrijfster Barbara Rottiers en 

muzikant/wildplukker Benjamin Boutreur een ontdekkingstocht in het park. Met dit parcours 

nemen ze jong en oud mee langs het waanzinnige leven en het drukke hoofd van Humboldt. 

Onderweg zijn er verschillende stopplaatsen met kleine opdrachtjes, denkoefeningen of 

uitnodigingen om even stil te staan bij de natuur. Kom jij ook langs voor deze fantasievolle 

tocht vol grootse verhalen en piepkleine ontdekkingen? Durf je?  

Meer info: www.kasteeldursel.be  
 
Adres: Kasteel d’Ursel, Wolfgang d'Urselstraat 9, Hingene 
Perscontact: Veerle Moens, T 03 820 60 12 M 0477 68 63 00 E veerle.moens@kasteeldursel.be 

Zelf-doewandelingen in het Rivierenhof  
#Deurne 

 

Kom het provinciaal Groendomein Rivierenhof ontdekken met de hond aan de leiband of de 

smartphone in de hand. Vanaf de website kun je 3 verschillende digitale wandelingen 

downloaden over rozen en over de rijke geschiedenis van het domein. Je vindt er ook 3 

leuke avontuurlijke routes om met jouw huisdier te beleven. 

Info via: https://www.provincieantwerpen.be >rivierenhof: wandelen-en-fietsen 
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Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 
Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be en 
Eveline Sierens, T 03 360.52.02, E Eveline.SIERENS@provincieantwerpen.be 

Info-wandelingen ‘Kleine Nete in Herentals’ 
tot 30 september #Herentals 

 

Wat staat er allemaal te gebeuren in de vallei van de Kleine Nete in Herentals? Ben je 

nieuwsgierig naar de resultaten van het archeologisch onderzoek in het gebied? Hoe kunnen 

we het gebied rond de Olympiadelaan zo inrichten dat er plek is voor natuur, erfgoed, 

mobiliteit en stadsontwikkeling, én tegelijkertijd de stad beter beschermen tegen de 

gevolgen van klimaatwijziging?  

Je kan kiezen tussen een wandeling van 2 km en 3.6 km. Onderweg maken infoborden je 

wegwijs over de onderzoeksresultaten en mogelijke toekomstplannen. Tip: neem zeker je 

smartphone mee!. De wandelingen zijn niet geschikt voor kinderwagens of rolstoelen. De 

infoborden blijven staan tot eind september. 

De wandelroute kan je downloaden via  www.provincieantwerpen.be/KleineNeteHerentals  

 
Adres: start wandeling: Le Paige, Nederrij 135, Herentals 

Perscontact: Sabine Clement, T 03 240 54 73, E sabine.clement@provincieantwerpen.be  

Wandelnetwerk Kempense Netevallei verwent levensgenieters 
#Lier # #Nijlen #Berlaar #Heist-op-den-Berg #Herenthout #Hulshout  
 

Weidse panorama’s vanop de dijkwegen. Eeuwenoude hoeves en kastelen. Herbergen met 

een hoog Pallietergehalte. En bovenal: de fraai kronkelende Grote Nete tussen Lier en 

Hulshout. Dat is het idyllische decor van het vernieuwde én uitgebreide wandelnetwerk 

Kempense Netevallei. 365 kilometer wandelroutes voor fijnproevers! 

De bijbehorende wandelkaart presenteert alvast vier aanraders: de suggestielussen 

Herbronnen langs de Nete, Drempelvrij in De Averegten, Ontdekkingstocht in Lier en 

Beemdenwandeling door de Kesselse Heide. 

Je bestelt de wandelkaart online op www.kempen.be. Op diezelfde website vind je extra 

wandel-, bezoek- en logeertips  
 
Perscontact: Mariel Rosier, T 03 240 63 93, E mariel.rosier@provincieantwerpen.be 

Wandelgebied Pallieterland en zomerzoektocht 
#Lier #Berlaar #Nijlen #Putte #Heist-op-den-Berg #Boechout 

 

De zomer is het uitgelezen seizoen om te genieten van het prachtige rivierenlandschap. De 

vernieuwde wandelkaart “Wandelgebied Pallieterland” bundelt 33 eigenwijze wandellussen 

aan de rand van de Antwerpse Kempen met de Nete als blauwe draad. Wandelgebied 

Pallieterland strekt zich uit over de gemeenten Lier, Berlaar, Nijlen, Heist-op-den-Berg en 

Putte. Ze maken deel uit van het Regionale Landschap Rivierenland. Bewegwijzering op 

terrein, startborden en gratis gps-bestanden zorgen ervoor dat je overal de weg vindt en 

geen enkel hoogtepunt mist. Deze zomer loopt ook een zomerzoektocht in Lier, Berlaar, 

Nijlen, Putte, Heist-op-den-Berg en Boechout. Bij elke wandellus hoort een leuke prijs… 

Meer info: www.rlrl.be > wandelgebied Pallieterland 

 
Perscontact: Bart Vermylen, M 0473 73 42 66, E Bart.vermylen@rlrl.be 

Wandelnetwerk 'Het Grote Netewoud' kreeg 53 km extra trajecten 

#Meerhout #Balen #Geel #Mol 
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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.  

Meer info: https://www.kempen.be/wandelnetwerken 
 
Perscontact: Mariel Rosier, T 03 240 63 93, E mariel.rosier@provincieantwerpen.be 

Torenroute 

tot 12 september #Turnhout 

 
Cultuurhuis de Warande vroeg aan tien kunstenaars om op zoek te gaan naar de verhalen 

en geheimen van hun favoriete Turnhoutse toren. Fiets of wandel van toren naar toren en 

ontdek wat zij schreven, vertellen, musiceren…. Deze kunstenaars doen mee: Armin Mola, 

Charlotte Van den Broeck, Dalilla Hermans, Herman Van De Wijdeven, Alicja Geschinska, 

Sanne Nuyens, Toon Horsten, Vitalski, Walter Van den Broeck en Elena Peeters.  

Hun digitale creatie bekijk of beluister je via een QR-code op je smartphone. Je vindt de QR-

code op een infobord bij elke toren. 

Haal een routeplan in de Warande of bij de toeristische dienst van stad Turnhout. De route 

voert je langs tien torens in de stad: het Kasteel van de Hertogen van Brabant, het Huis 

Metten Thoren, Joossen-Luyckx, de Watertoren, de Heilig Hartkerk, de Toneeltoren van de 

Warande, Turnova, Kerk van het Heilig Grafinstituut, het oude Stadhuis en het 

Merodecenter 

Meer info: www.warande.be/programma/5535/De_Torenroute/ 

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

Ontdek onbekende pareltjes met de wandelingen in het gebied van Groen Kruis 
#Ekeren #Merksem #Deurne #Schoten #Wijnegem, #Wommelgem #Schilde  
 

Het gebiedsprogramma Groen Kruis streeft naar groene en recreatieve verbindingen in de 

noordoostelijke rand van Antwerpen. Daar varen zowel dieren, planten als mensen beter bij 

Samen met GruunRant werden een zevental wandelingen uitgewerkt binnen en langs de 

groene stadsrand met al bekendere gebieden zoals de Oude Landen en het Rivierenhof, 

maar ook met het minder gekende groengebied in de noordoostelijke rand van Antwerpen. 

De lusvormige wandelroutes variëren in lengte van 8 tot 18 km en hebben best wel een wat 

ruiger kantje. Daardoor zijn ze minder geschikt voor de minder mobiele wandelaar, al kun je 

bijvoorbeeld met een terreinbuggy en een beetje zin voor avontuur de uitdaging wel 

aangaan. De wandelkaart is gratis verkrijgbaar in de Antwerpse districten en gemeenten. Je 

kan de zeven wandelroutes ook downloaden via www.provincieantwerpen.be> groen-kruis. 
 

Perscontact: Marieke Gruwez, T 03 240 56 64, E marieke.gruwez@provincieantwerpen.be 

26 wandelingen op de Wandelkaart van Zuidrand 
#Aartselaar #Borsbeek #Edegem #Hove #Kontich #Lint #Mortsel #Boechout #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 
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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 wandelkaart is tijdelijk gratis beschikbaar, via www.provincieantwerpen.be>Zuidrand 
 

Perscontact: Lotte Meuleman, M 0478/99.40.47, E lotte.meuleman@provincieantwerpen.be 

Wandelen en fietsen in het feestjaar 900 jaar norbertijnen 

#Aarschot #Diest #Herselt #Scherpenheuvel-Zichem #Tessenderlo #Westerlo 

Wist je dat de norbertijnen de voorbije eeuwen een grote invloed hebben gehad in de 

Antwerpse zuiderkempen? Dit jaar viert deze orde haar 900ste verjaardag. Ter gelegenheid 

hiervan nodigt landschapspark de Merode je van harte uit om kennis te maken met deze 

rijke geschiedenis. Twee nieuwe brochures met de 13 nieuwe wandelroutes en de 8 nieuwe 

fietsroutes leiden je langs allerlei pittoreske erfgoedparels en de abdijen van Averbode en 

Tongerlo. In de brochures vind je bovendien boeiende historische informatie over alle sites 

die je op je pad tegenkomt. Alle info over het feestjaar 900 jaar norbertijnen in de Merode 

vind je vanaf 1 mei op www.norbertijnenindemerode.be  

 
Adres: De Merode  
Perscontact: Marjan Cauwenberg, T 014.55.88.07, E 

Marjan.CAUWENBERG@landschapsparkdemerode.be   

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

tot 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 

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 

Fotowedstrijd: Glastuinbouw anders belicht  

tot 31 augustus #www.provincieantwerpen.be > glastuinbouw  
 

Provincie Antwerpen nodigt een zomer lang iedereen uit om mooie, leuke of originele foto’s 

te maken waarop de serre centraal staat. Daar zijn leuke prijzen mee te winnen. Met deze 

fotowedstrijd wil het provinciebestuur de blik op glastuinbouw verruimen en de aandacht 

richten op de innovatieve en soms zelfs artistieke kanten van de glastuinbouwsector. Dat 

moet bijdragen tot een breder draagvlak voor voedselproductie in serres.  

Onderzoek van GfK Belgium en VLAM wijst uit dat één op de drie groenten die in Vlaanderen 

geconsumeerd wordt uit een serre komt. Toch is lang niet iedereen vertrouwd met de 

manier waarop groenten en fruit onder glas geteeld worden. Daarom dagen we u uit om 

deze zomer om op pad te gaan in onze provincie en zelf te ontdekken hoe gezonde 

serreproducten geproduceerd worden. Elke deelnemer mag maximaal 3 foto’s inzenden in 

elk van volgende categorieën: 

1) Mooi glaslandschap en biodiversiteit 

2) Water en energie 
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3) De teelt zelf 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > glastuinbouw 

 
Perscontact: Colette De Smet, 03 240 67 55, E colette.desmet@provincieantwerpen.be 

Vakantiegids Kempen: inspiratie voor onvergetelijke trips 
 

De gloednieuwe Vakantiegids Kempen staat bol van de inspiratie voor trips waaraan je jaren 

later nog met de glimlach terugdenkt. In de Kempen gaat alles er net dat tikkeltje 

spannender aan toe. Kamperen doe je in een indianentent, knusse cocon, ecovriendelijke 

boomhut of retro foorwagen. Je picknick start pas als je eerst een code kraakt. In de musea 

moet je zelf de handen uit de mouwen steken. En bij kinderwandelingen hoort één regel: 

vuil maken mag! Scooter, kajak, spoorfiets of alpaca om de Kempen te verkennen? 

Viermaal check! Smullen van de lekkerste ‘boerderijsjes’. Of sterren tellen vanuit je hottub. 

Klassiekers als Lier, Kalmthoutse Heide of Kempense Meren blijven ook anno 2021 

moeiteloos boeien. Met onder meer een partijtje peddelsurfen door de binnenstad, een 

Instagrammoment bovenop uitkijktoren De Stapper en Stoertoer, een belevingspad voor 

kleine durfallen. Tegelijk kreeg de regio er nieuwe toppers bij waaronder Robotland, het 

Grave Ravenpad en de Kempenroute, een ‘best of’ fietstrip langs iconische landschappen.  

Vraag snel die Vakantiegids Kempen aan op via  

https://www.kempen.be/brochure/122-paginas-kempen-inspiratie-0 

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

Fietstochten 

Ontdek het Schijn tussen het Rivierenhof en het Vrieselhof met de fiets 
#Deurne #Ranst #Oelegem 

 

De Provinciale Groendomeinen Rivierenhof in Deurne en Vrieselhof in Oelegem worden 

verbonden door de rivier het Schijn. Als enige zoetwaterbron speelde het Schijn eeuwenlang 

een belangrijke rol voor de stad Antwerpen. Deze fietstocht loodst je door het stroomgebied 

van het Groot en Klein Schijn. Onderweg geniet je van mooie kasteeldomeinen in de 

Schijnvallei en ontdek je hoe de rivier in de stadsrand nabij het Albertkanaal eindigt.  

De fietstocht is 47 km lang, vertrekken kan in het Rivierenhof of het Vrieselhof. De folder 

kun je downloaden via www.provincieantwerpen.be > fietsen Rivierenhof  of afhalen bij het 

Infopunt Domeinwacht, Turnhoutsebaan 246 in Deurne of in het Bezoekerscentrum 

Vrieselhof, Schildesteenweg 95 in 2520 Ranst (Oelegem). 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 
Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be en 
Eveline Sierens, T 03 360.52.02, E Eveline.SIERENS@provincieantwerpen.be 

Icoonfietsroutes stimuleren meerdaagse fietsvakanties – ontdek de 

Kunststedenroute, de Kempenroute en de Schelderoute  
 

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, de 

Tielenheide of de Antitankgracht.  

De nieuwe Schelderoute van 181 km lang, loodst de fietser langs, over én onder de 
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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 Kunststedenroute (332 km) is alvast de mooiste verbinding tussen Antwerpen en 

Mechelen en verder tot Gent, Brugge en Oostende of tot Leuven en Brussel. Het is de ideale 

sportieve citytrip die wereldberoemd erfgoed, straffe architectuur en musea combineert met 

unieke stukjes natuur.  

Meer info: www.vlaanderenmetdefiets.be  

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

Tentoonstellingen – tai chi - kinderboerderij 

Les gouttes d’Ursel 
tot 31 oktober #Hingene 
 

Will Beckers is een van de meest toonaangevende landschapskunstenaars in binnen- en 

buitenland. Speciaal voor kasteel d’Ursel creëerde hij het werk Les gouttes d'Ursel.  

De neststructuren zijn als druppels of tranen die uit de bomen vallen en een ritmische 

beweging maken op het water. De weerspiegeling van de bomen in het water roept een 

zekere melancholie op. De nesten hebben alle drie zachte ronde vormen, die je ook 

terugvindt in de natuur. Omdat er binnenin leven mogelijk is, stralen deze werken 

geborgenheid uit. Wellicht gaan de nesten in de loop van de maanden onderdak verlenen 

aan vogels, wespen of - wie weet - een kolonie bijen. Ook de kleur zal mettertijd 

veranderen. Ze zijn gemaakt van een wilgensoort die dieprood kleurt wanneer ze indroogt. 

De takken zijn vervlochten rond cortenstaal. Dat staal krijgt door inwerking van vocht een 

roestige kleur. Zo krijgen de werken na verloop van tijd een warme uitstraling; een mooi 

contrast met het groene bladerdek van de bomen. 

Het werk Les gouttes d'Ursel  is te zien in de platanendreef in het park tot eind oktober. Het 

park is alle dagen open van zonsopgang tot zonsondergang en is gratis toegankelijk. 

Meer info: https://www.kasteeldursel.be 

 
Adres: Kasteel d’Ursel, Wolfgang d'Urselstraat 9, Hingene 
Perscontact: Veerle Moens, T 03 820 60 12 M 0477 68 63 00 E veerle.moens@kasteeldursel.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: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be  en 
Eveline Sierens, T 03 360.52.02, E Eveline.SIERENS@provincieantwerpen.be 

Tai chi in de tuin 

tot 28 oktober, elke donderdag, 10.30 > 12.00 uur #Kalmthout 

 

Beleef de seizoenen telkens op een andere manier en in alle rust in het Arboretum 

Kalmthout: 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 
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deel te nemen. Je bent elke donderdag welkom van 10.30 tot 12.00 uur, maar vooraf 

reserveren is wél verplicht. De toegang tot de tuin is inbegrepen. Je draagt best sportieve of 

soepele kledij en brengt een flesje water mee. Het dragen van een mondmasker in de tuin 

en tijdens de tai chi sessie is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar. Max. 10 personen mits 

inschrijving, telefonisch of mail. www.arboretumkalmthout  

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

Tentoonstelling “Radiolaria under pressure” van Goele Matte 

tot 24 oktober #Retie 
 

Nog tot 24 oktober loopt in het onthaalcentrum van het Provinciaal Groendomein 

Prinsenpark de tentoonstelling ”Radiolaria under pressure" van Goele Matte. Haar werk is 

uitgevoerd in flinterdun porselein wat de kwetsbaarheid van het ecosysteem symboliseert. 

Haar kunst is geïnspireerd op microscopisch onderwaterleven en wil het onzichtbare 

zichtbaar maken. Goele Matte is opgeleid als milieukundige en werkt al een 10-tal jaar als 

(aquatisch) ecoloog. Daarnaast doet ze bijna 30 jaar aan keramiek. Momenteel zit ze in het 

laatste jaar van de specialisatiegraad keramiek aan de academie in Arendonk. In dit werk 

komen beide passies samen. De tentoonstelling is te bezoeken van dinsdag t.e.m. vrijdag 

van 12u30 tot 16u (gesloten op feestdagen) en in het weekend van 7 en 8 augustus, van 4 

en 5 september en van 2 en 3 oktober telkens van 12u30 tot 16u. 

www.provincieantwerpen.be >Prinsenpark  

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

Fototentoonstelling 'DifoDess' 

tot 20 september #Retie 

 

Difodess is een jonge fotoclub uit Dessel. De club is opgericht in 2018 en telt een 16-tal 

leden van allerlei pluimage. Ze zijn allemaal gepassioneerd door fotograferen en trekken er 

dan ook vaak op uit met hun camera. Ten tijde van corona was alles wat beperkter en 

vertoefden ze nog meer in de natuur. Ze fotografeerden er landschappen, vogels, insecten, 

bloemen en zoveel meer. Ieder op hun manier en met hun specialiteit. Deze foto's delen ze 

dan ook graag met jullie in de expositieruimte van het provinciaal Groendomein 

Prinsenpark. Gratis te bezichtigen van dinsdag t.e.m. vrijdag van 12u30 tot 16u (gesloten 

op feestdagen) en tijdens de weekends van 7 en 8 augustus en van 4 en 5 september 

telkens van 12u30 tot 16u. 

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

Sculpturen van wielrenners in De Velodroom 

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

 

Het Fietsbelevingspunt van Provinciaal Recreatiedomein De Schorre pakt 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. 

Meer info op www.develodroom.be.  

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

Unieke fototentoonstelling ‘Kempen in beeld’ 

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

Expo Rainbow Woman van Femmy Otten 

tot 7 november, van woensdag t.e.m. zondag van 10 tot 17 uur #Turnhout 

met Schatten van Vlieg in juli en augustus 

 

De kunstwerken van Femmy Otten getuigen van het verlangen om de vergankelijkheid te 

overstijgen. Ze is er zich ten volle van bewust dat dit bij voorbaat een verloren strijd is, 

maar streeft hier toch telkens opnieuw naar. In haar solotentoonstelling 'Rainbow Woman' in 

cultuurhuis de Warande in Turnhout combineert Otten haar vroege werken met recent werk. 

Otten legt ook haar identiteit als vrouw en moeder vast in de hoop de kwetsbaarheid die het 

moederschap met zich mee brengt te bezweren. Deze zachte en magische oerkracht in 

beeld brengen gebeurt niet vanuit een naïviteit. Met haar uitgepuurde beelden legt Otten 

een zalvende en rustgevende laag bovenop de snelle beeldcultuur van vandaag. 

Meer info:www.warande.be 

 
Adres: Expozaal - Cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, Turnhout 
Perscontact: Lien Van Ballaer, T 0499 26 24 55, E lien.vanballaer@warande.be 

Tentoonstelling ‘Ontdek de norbertijnen in de Merode’ 
tot 8 augustus #Vorst  
 

Ter gelegenheid van het feestjaar 900 jaar norbertijnen kan je van 2 tot 18 juli een bezoek 

brengen aan de tentoonstelling over de geschiedenis van deze religieuze orde in het 

Merodegebied. Vanuit de abdijen van Tongerlo en Averbode hebben zij immers de voorbije 

eeuwen het uitzicht en het leven van de Merode mee bepaald. De norbertijnen verleenden 

zorg en bescherming, grepen in op het landschap door landbouw en economie en bouwden 

prachtige abdijen, molens en parken. In de expo kom je alles te weten over deze gebouwen 

en hun typische architectuur, over de grote invloed van de norbertijnen in deze streek. 

Kleine anekdotes maken de geschiedenis tastbaar. Een korte film duidt hun leven, werk en 

relevantie vandaag. www.norbertijnenindemerode.be  
 
Adres: Tiendenschuur, abdij van Tongerlo, Abdijstraat 40, Westerlo 
Sint-Gertrudiskerk, kerkstraat 13, Laakdal (Groot Vorst) 
Perscontact: Marjan Cauwenberg, T 014.55.88.07, E 
Marjan.CAUWENBERG@landschapsparkdemerode.be    

Beeldentuin Hugo Voeten - kroniek van een verborgen tiendschuur 
Elke zondag in juli en augustus #Geel 
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Bezoekers van Beeldentuin Hugo Voeten krijgen elke zondag tijdens de zomermaanden de 

kans om een exclusief bezoek te brengen aan Villa Hazenhout. Een tijdelijke expo brengt de 

rijke geschiedenis, het bewogen verhaal en oorspronkelijk functie en de architectuur van de 

voormalige tiendschuur tot leven. De schuur hoorde ooit bij een hoevecomplex uit het 

pachtbestand van de norbertijnen van de abdij van Tongerlo. Het is een unieke kans om dit 

stuk verborgen erfgoed uit de regio te leren kennen. 

Info: https://collectionhugovoeten.simplybook.it/v2/ 

 
Adres: Beeldentuin Hugo Voeten, Hazenhout 17-19, 2440 Geel 

Perscontact: Marjan Cauwenberg, T 014.55.88.07, E 
Marjan.CAUWENBERG@landschapsparkdemerode.be  

Algemene persinfo provincie Antwerpen 

Algemeen perscontact provincie Antwerpen: 
Hilde Verhelst, Persattaché provincie Antwerpen 

Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen 

E hilde.verhelst@provincieantwerpen.be, M 0473 70 78 10, @Hildeverhelst 

 
Digitaal beeldmateriaal: 

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

bij perscontact@provincieantwerpen.be 
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