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September is dankbaar zijn om de tomaten, de appelen en het vele andere lekkers dat we 

mogen oogsten; is de zomer uitwuiven op de paarse heide; is naar de eerste paddenstoelen 

speuren...  

September is ook wegdromen bij film en verhalen in een donker bos ; je laten verrassen 

door erfgoed op Open monumentendag; op World Clean Upday mee rondslingerend vuil 

opruimen voor de bladeren vallen; het pinetum in het Rivierenhof ontdekken; in de tijd 

terugkeren op het Legacy festival; als fietsend van Traptheater genieten; het Circusfestival 

Plein de Cirque bezoeken; … 

Neem ook nog eens een kijkje op www.TerraNova.be, voor meer nazomerideeën. 

Week 35: 1 tot 5 september 

Tomatenfestival 
3 > 5 september, 10 > 17 uur #Kalmthout 
 

Het tomatenfestival van het Arboretum Kalmthout presenteert ruim 200 opmerkelijke en 

zeldzame tomatenrassen in een uitgebreide tentoonstelling in het historische 

Vangeertenhof. Traiteurs en lokale producenten laten bezoekers proeven van originele 

hapjes en producten met tomaat als hoofdingrediënt. Aan het kraam met verse tomaten kun 

je je ingrediënten kopen om thuis de lekkerste gerechten klaar te maken. En speciaal voor 

het tomatenfestival ontwierp de Kalmthoutse chocolatier Clément Ickx twee uitzonderlijke 

pralines in een verrassende combinatie met tomaat. Een lekkernij die je er kan proeven én 

mee naar huis nemen, want ze zijn er in primeur te koop. 

Op zaterdag en zondag kan je om 14 uur deelnemen aan de seizoenswandeling met gids in 

de arboretumtuin. 

Tickets via: www.arboretumkalmthout.be  

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

Film in het bos i.s.m. Bos+: Nachtwacht - Het duistere hart 
4 september, 16 > 22 uur #Heist-op-den-Berg 
 

Het grasveld aan de blokhut van het Provinciaal Groendomein De Averegten wordt vandaag 

omgetoverd tot een openlucht-cinemazaal. Zelfs wachten op de aanvang van de film is hier 

een speciale belevenis: de vogels beginnen hun avondzang, de wind ruist door de bladeren, 

het wordt stilaan donker…  

De film “De nachtwacht – Het duistere hart.” start omstreeks 20 uur. Er wordt randanimatie 

voorzien vanaf 16 uur. Toegang is gratis, inschrijving verplicht via CC Zwaneberg. 

Aanwezigen dienen een dekentje of zitmeubel mee te nemen. Ook muggenmelk en een 

zaklamp komen van pas. Honden zijn niet toegelaten. 

Film in het bos is een samenwerking tussen Provinciaal Groendomein De Averegten, Bos+ 
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en lokaal bestuur Heist-op-den-Berg.  

Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be > Averegten 

 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg. 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be  

Legacy festival 
4 september, 13 > 24 uur #Mol 
5 september, 13 > 23 uur 

 

Retromuziekliefhebbers kunnen hun hart ophalen tijdens het Legacy Festival op het 

beroemde witte zand van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Voor het eerst zal het 

festival gedurende twee dagen plaatsvinden, namelijk op zaterdag 4 en zondag 5 september 

2021. Dit jaar zullen er maar liefst 8 verschillende podia zijn en meer dan 100 artiesten. Wie 

al een ticket had in 2020 kreeg deze omgezet naar een voucher met unieke code die kan 

gebruikt worden voor een Legacy Festival Ticket in 2021 of 2022.  

Meer info en tickets: https://www.legacyfestival.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 

Wandel mee over de paarse heide 
5 september, 10 > 12 uur #Nijlen 

 

Het Provinciaal Groendomein Kesselse Heide is op haar mooist als de zomer ten einde loopt. 

De struikheide staat in bloei en de open heidevlakten kleuren paars. Een gids vertelt je over 

hoe het heidelandschap is ontstaan en waarom er zoveel inspanningen worden geleverd om 

het in stand te houden. Trek je stapschoenen aan, wandel mee en ontdek welke planten en 

dieren de heide zo uniek maken! 

Inschrijven noodzakelijk. www.provincieantwerpen.be > Kalender Kesselse Heide 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Kesselse Heide, Vaerestraat 4, Nijlen 
Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be 

Naaldbomen in de kijker 
5 september, 10 > 12 uur #Deurne 
 

Verborgen tussen het Sterckshof en de autostrade, ligt een bijzonder stukje Rivierenhof: het 

pinetum. Dit is een van de collectietuinen van het Provinciale Groendomein Rivierenhof. De 

verzameling naaldbomen toont de evolutie en biodiversiteit binnen deze bomengroep. Een 

bomenspecialist en VMPA-natuurgids neemt je mee in de wondere wereld van de coniferen. 

Inschrijven noodzakelijk. 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 

Traptheater: Schelderoute 
5 september , 13 > 18 uur #Puurs-Sint-Amands - Bornem 
 

Traptheater? Da’s een plezante kennismaking met de icoonfietsroutes – Kempenroute, 

Schelderoute en Kunststedenroute – in je buurt. Deze gloednieuwe routes leiden je langs 

het fietsnetwerk en de toppers van Vlaanderen.  

Op 6 zondagen tussen 5 september en 10 oktober organiseert Traptheater een fietstocht 

van een 20-tal kilometer. Onderweg verpoos je met straatanimatie die verbaast, amuseert 

en ontroert. Er zijn ook enkele verrassende haltes bij lokale vakantiemakers. 
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Op zondag 5 september fiets je in Puurs-Sint-Amands en Bornem langs een bewegwijzerde 

fietstocht van 25 km. De fietstocht start en eindigt aan de kaai in Sint-Amands. Maar je kan 

om het even waar inpikken op de route. 

Meer info: www.traptheater.be 

 
Adres: kaai in Sint-Amands 
Perscontact: Mariel Rosier, T 03 240 63 93, E mariel.rosier@provincieantwerpen.be 

Week 36: 6 tot 12 september 

Digitaal bouwadvies voor inwoners van Essen en Schelle 
maandag 6 september, 13 > 17 uur, #online 
 

Bouw of verbouwplannen? Vraag gratis en onafhankelijk advies bij de adviseur van Kamp C. 

Op maandag 6 september maken we onze digitale ruimte vrij voor inwoners van Essen en 

Schelle.  

Heb je vragen over isolatie, ventilatie, verwarming of keuze van materialen? Is je woning 

conform de nieuwe wetgeving? Met bouwadvies geraak je op de juiste weg. In een 

persoonlijk digitaal gesprek overloopt een onafhankelijk professioneel adviseur de duurzame 

mogelijkheden voor uw bouw-of verbouwplannen. 

Heb je nog geen volledig uitgewerkt plan, geen nood. Ook met een ruwe schets en 

eventueel een aantal foto's kunnen we al aan de slag. Je krijgt 50 minuten gratis advies op 

maat over je nieuwbouw of verbouwing. Hou er wel rekening mee dat wanneer de 

bouwaanvraag al is ingediend, veel aspecten definitief zijn. De fase ervoor is daarom ideaal 

voor deze screening. Je kan inschrijven via bouwadvies@kampc.be 
 

Adres:/ inschrijven via: bouwadvies@kampc.be 
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, , diana.grasso@kampc.be 

Sapmobiel houdt halt in Arboretum Kalmthout 
6 september, 9 >18  uur #Kalmthout 
 

De Sapmobiel van de Nationale boomgaardenstichting houdt halt in het Arboretum 

Kalmthout op maandag 6 september en woensdag 6 oktober van 9 tot 18 uur.  

Wil je een plaatsje reserveren? Maak dan op voorhand rechtstreeks met de Sapmobiel een 

afspraak via Tel. +32 (0)12 39 11 88 of mail naar nbs@boomgaardenstichting.be 

De afspraak kan helaas niet in Arboretum Kalmthout gemaakt worden. 

Tarieven en info voor het pasteuriseren en verpakken vind je op de website van de 

Sapmobiel. Je hebt minimum 70 kilo appels en/of peren nodig. 

Inschrijven noodzakelijk. www.provincieantwerpen.be  

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

Workshop 'Een boeket maken in de zomertuin'  
10 september, 13 > 14 uur, 14 > 15 uur of 15 > 16 uur #Mechelen 
 

Vind je de bloemen in onze zomertuinen ook zo mooi? En wil je graag eens je eigen boeket 

maken? Schrijf je dan in voor deze workshop in het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark. 

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. 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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Circusfestival Plein de Cirque 
10 september, 20.30 > 22 uur #Turnhout 
11 september, 16 > 22 uur 
12 september, 11 > 22 uur 
 

Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 september wordt de omgeving van de Warande in 

Turnhout opnieuw overspoeld met internationaal circus: veel circusplezier om van kortbij te 

beleven. Er wordt voor een extra gezellige sfeer gezorgd en een uitgebreide foodvillage. 

Centrale gast is Be Flat, hij maakt van muren en daken in de stad een uitdagend podium. 

Speciaal voor Plein de Cirque cureren zij nieuw, jong circustalent. 

Steltlopers en jongleurs nodigen aliens uit voor een verrassend feest. Kom met je gezin in 

een woonwagen luisteren naar de mooiste circusverhalen. Beleef hoe een circusartiest de 

lucht in gaat op een Chinese paal en nog veel meer! 

Circusfestival Plein de Cirque start vrijdag 10 september om 20.30 tot 22 uur. Op zaterdag 

11 september starten optredens vanaf 16 uur, op zondag 12 september reeds vanaf 11 uur. 

Ticketbalie & onthaal: Centrale Hal van de Warande 

Tickets: www.warande.be  

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

Open Monumentendag 2021: Hof van Grobbendonk 
12 september, 10 > 18 uur #Grobbendonk 
 

Het Hof van Grobbendonk is idyllisch gelegen aan de samenvloeiing van de Aa en de Kleine 

Nete. De kasteelhoeve heeft een turbulent verleden, een intrigerend heden en een 

uitnodigende toekomst. Tijdens Open Monumentendag kom je hier alles over te weten. 

IOED Land van Nete en Aa en de gemeente Grobbendonk doen de boeiende geschiedenis 

van het kasteel en zijn bewoners uit de doeken. Van de grondleggers van Grobbendonk - de 

ridderlijke familie Grobbendonk waarvan de sporen teruggaan tot ca. 1200 – tot aan de 

laatste privé eigenaar, graaf Ghislain d’Ursel. Met medewerking van Stichting Kempens 

Landschap 

Info: www.openmonumentendag.be  

 
Adres: Kasteelhoeve d'Ursel, Hofeinde 20-22, Grobbendonk 
Perscontact: Hilde Gielen, T 032406403, E  Hilde.Gielen@provincieantwerpen.be 

Open Monumentendag: 400 jaar kerkwijding & speurtocht beestjes 
12 september, 10 > 18 uur #Antwerpen 
 

Op 12 september 2021 is Sint-Carolus Borromeus exact 400 jaar ingewijd als kerkgebouw. 

Gidsen nemen u dan ook graag mee doorheen belangrijke gebeurtenissen van deze barokke 

kerk. 

Daarnaast hebben Monumentenwachters interieur ook een interactief spel ontwikkelt voor 

kinderen. Ze speuren in sacristiekasten, doorzoeken biechtstoelen, kruipen achter altaren en 

zoeken naarstig naar insecten die niemand ziet. Maar waarom doen ze dat eigenlijk? Kom 

het ontdekken tijdens een speurtocht in de prachtige Carolus Borromeuskerk.  

Info. www.openmonumentendag.be  

 
Adres: Sint-Carolus Borromeuskerk, Hendrik Conscienceplein 6, Antwerpen 
Perscontact: Hilde Gielen, T 032406403, E  Hilde.Gielen@provincieantwerpen.be 

Open Monumentendag: (Her)ontdek de gerestaureerde Franse tuinen!  
zondag 12 september, 10 > 18 uur #Boom #gemeentelijkpark #Fransevijvers 
 

Tijdens het weekend van 11 en 12 september, de schitterend gerestaureerde Franse tuinen, 
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gelegen in het gemeentelijk park van Boom, feestelijk open gesteld! Kom langs en ontdek 

dit pareltje tijdens Open Monumentendag.  

 
Adres: Gemeentelijk Park – Franse vijvers, Beukenlaan z/n, 2850 Boom 
Perscontact: Philippe De Backer, T 015 22 82 30, philippe.debacker@kempenslandschap.be 

Open Monumentendag 2021: lezing 
12 september , 10.15 uur #Deurne 
 

Naar aanleiding van Open Monumentendag 2021 organiseert de provincie Antwerpen de 

lezing “Chiens perdus sans collier - Een massagraf van honden in het Rivierenhof. Anton 

Ervynck en Joke Bungeneers vertellen over de vondst in 2019 van de hondenskeletten in het 

provinciaal Groendomein Rivierenhof. Wat was de ware toedracht van de dood van die vele 

dieren. Dankzij historisch speurwerk kon men de gebeurtenissen reconstrueren.  
Breng zeker ook een bezoekje aan het VolXmuseum in Deurne. Daar staat nog tot het einde 

van dit jaar een kijkkast met materiaal van deze vindplaats. Je kan er het verhaal nog eens 

rustig nalezen. Inschrijven via: www.openmonumentendag.be 

 
Adres: Bibliotheek Couwelaar, Te Couwelaarlei 120, Deurne 
Perscontact: Hilde Gielen, T 032406403, E  Hilde.Gielen@provincieantwerpen.be 

Open Monumentendag: Bezoek het Duffelse spoorwegfort 
Zondag 12 september, 11 > 17 uur, #Duffel #spoorwegfort 
 

Op Open Monumentendag kan je een staaltje van 19-de eeuwse militaire architectuur 

ontdekken is het Duffelse spoorwegfort. Het fort diende als verdedigingsbasis voor de 

spoorverbinding tussen Antwerpen en Brussel en maakte deel uit van een versterkte linie 

rond Antwerpen. Het complex is opgetrokken in een unieke gemengde bouw van betonnen 

gewelven en bakstenen muren. Over de bouwgeschiedenis, de functie en de lotgevallen van 

het fort verneem je meer op de permanente belevingstentoonstelling. Op zondag 12 

september zorgen de fortgidsen tussen 11u en 17u voor gratis gidsbeurten van een dertigtal 

minuten. Om die vlot en coronaveilig te laten verlopen, is er een vast parcours met kleine 

groepjes uitgestippeld. Inschrijven voor een geleid bezoek is verplicht. Dat doe je via 

reservatie@gidsenfortduffel.be  

Organisatie: Stichting Kempens Landschap i.s.m. fortgidsen Duffel 
 
Adres: Fort Duffel, Mechelsebaan 249, 2570 Duffel 
Perscontact: Philippe De Backer, T 015 22 82 30, philippe.debacker@kempenslandschap.be 

Traptheater: Kunststedenroute Zuid 
12 september , 13 > 18 uur #Mechelen #Sint-Katelijne Waver #Duffel #Lier 
 

Traptheater? Da’s een plezante kennismaking met de icoonfietsroutes – Kempenroute, 

Schelderoute en Kunststedenroute – in je buurt. Deze gloednieuwe routes leiden je langs 

het fietsnetwerk en de toppers van Vlaanderen.  

Op zondag 12 september fiets je in Mechelen, Sint-Katelijne Waver, Duffel, Lier langs een 

bewegwijzerde fietstocht van 25 km. De fietstocht start aan Provinciaal Recreatiedomein De 

Nekker in Mechelen en eindigt aan PIME in Lier. Maar je kan om het even waar inpikken op 

de route. Onderweg verpoos je met straatanimatie die verbaast, amuseert en ontroert. Er 

zijn ook enkele verrassende haltes bij lokale vakantiemakers). 

Nog tot 10 oktober organiseert Traptheater op zondag fietstochten van een 20-tal kilometer. 

Meer info: www.traptheater.be 

 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Nekker in Mechelen 

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

Week 37: 13 tot 19 september 

Digitaal bouwadvies voor inwoners van Zoersel 
woensdag 15 september, 13 > 17 uur, #online 
 

Bouw of verbouwplannen? Vraag gratis en onafhankelijk advies bij de adviseur van Kamp C. 

Op woensdag 15 september maken we onze digitale ruimte vrij voor inwoners van Zoersel.  

Heb je vragen over isolatie, ventilatie, verwarming of keuze van materialen? Is je woning 

conform de nieuwe wetgeving? Met bouwadvies geraak je op de juiste weg. In een 

persoonlijk gesprek overloopt een onafhankelijk professioneel adviseur de duurzame 

mogelijkheden voor uw bouw-of verbouwplannen. 

Heb je nog geen volledig uitgewerkt plan, geen nood. Ook met een ruwe schets en 

eventueel een aantal foto's kunnen we al aan de slag. Je krijgt 50 minuten gratis advies op 

maat over je nieuwbouw of verbouwing. Hou er wel rekening mee dat wanneer de 

bouwaanvraag al is ingediend, veel aspecten definitief zijn. De fase ervoor is daarom ideaal 

voor deze screening. Je kan inschrijven via bouwadvies@kampc.be 
 
Adres/ inschrijven bouwadvies@kampc.be 

Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, diana.grasso@kampc.be 

Workshop Botanisch tekenen 
16 september, 9 > 16 uur #Kalmthout 
 

De arboretumtuin Kalmthout biedt veel inspiratie voor een botanisch tekenaar. Zowel 

beginners als gevorderden kunnen deelnemen aan deze workshop. Met aquarelverf ga je 

aan de slag. Je krijgt tips en tekentechnieken aangereikt van schilder Jenny Van Gimst, die 

deze dagworkshop in het Arboretum Kalmthout begeleidt.  

Cursisten vanaf 18 jaar zijn welkom. Er is geen voorkennis vereist 

Info en tickets via: www.arboretumkalmthout.be  

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

World Cleanup Day 2021. 
18 september, 10 > 16 uur #Deurne 
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Het Rivierenhof ruimt op in samenwerking met Deurne Ruimt Op (DROP) 

September is het ideale moment om het Provinciaal Groendomein Rivierenhof grondig op te 

ruimen na alle zomerse activiteiten. 

Verricht een goede daad en doe op zaterdag 18 september 2021 tussen 10 en 16 uur mee 

aan de ‘World Cleanup Day’. Wij zorgen voor het nodige materiaal, jij voor stevige schoenen 

en kleren die vuil mogen worden. www.provincieantwerpen.be > Kalender Rivierenhof 

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

Start aan het Districtshuis, Maurice Dequeeckerplein 1 in 2100 Deurne. Vooraf inschrijven 

via https://www.deurneruimtop.be/ 

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

Verhalen Nocturne: Van de hemel naar de hel en terug voor 16 plus 
18 september, 20 uur #Deurne 
 

Eigenzinnig fris, vol verrassing en humor toveren de Vlaamse topvertellers Fred Versonnen 

en Katelijne Billet op zaterdag 18 september om 20 uur parels van verhalen bijeen in het 

Provinciaal Groendomein Rivierenhof, in een tent nabij het sprookjeshuis. 

Al vele jaren brengt Fred Versonnen sprookjes en volksverhalen uit verschillende 

windstreken: authentiek en pakkend, soms een tikje duister, hoewel er steeds een glimlach 

op de loer ligt. Vol passie vertelt hij op zijn onnavolgbare manier met hier en daar interactie 

met het publiek. Meer weten: www.schobbejak.be 

Katelijne Billet vertelt poëtische verhalen. Met een mooi lied brengt Katelijne beide 

kunstvormen bij elkaar. Katelijne geeft ook workshops vertellen en geeft les aan de 

kunsthumaniora in Hasselt. Meer weten: www.villakatz.be 

5€ p.p.  Vooraf inschrijven noodzakelijk. 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 

Zenuwslopend met Ilse Oostvogels 
18 september, 20.15 uur #Turnhout 
19 september, 15 uur  
 

Deze voorstelling in de Warande is gebaseerd op onderzoeken, interviews en meer dan 400 

vragenlijsten over multiple sclerose (MS): een veelvoorkomende ziekte, omgeven door 

misverstanden, taboes en onbegrip. Samen met vier performers - mét en zonder een MS-

diagnose - gaat Ilse Oostvogels misverstanden over deze ziekte met 1000 gezichten te lijf. 

Waar verlangen mensen met een MS-diagnose naar? Hoe beïnvloedt de diagnose hun 

dagelijkse leven? Hun relaties? De manier waarop ze in het leven staan?  

De voorstelling maakt het publiek getuige van worstelingen, uitspattingen, verborgenheid en 

radicale eerlijkheid. In een eindeloos vallen en weer opveren vertalen de performers met 

een lach en een traan het onzekere rouwproces dat veel mensen met MS-diagnose 

doorgaan. Voor iedereen die (n)iemand kent met MS-diagnose, voor wie herkenning zoekt 

en voor wie eigenlijk geen idee heeft wat MS is. 

tickets. www.warande.be  

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

Traptheater: Kempenroute 
19 september , 13 > 18 uur #Lille #Zoersel 
 

Traptheater? Da’s een plezante kennismaking met de icoonfietsroutes – Kempenroute, 

Schelderoute en Kunststedenroute – in je buurt. Deze gloednieuwe routes leiden je langs 
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het fietsnetwerk en de toppers van Vlaanderen.  

Op zondag 19 september fiets je in Lille en Zoersel langs een bewegwijzerde fietstocht van 

18 km. De fietstocht start aan de molen ‘In Stormen Sterk’ in Gierle en eindigt aan ’t 

Boshuisje in Zoersel.. Maar je kan om het even waar inpikken op de route. Onderweg 

verpoos je met straatanimatie die verbaast, amuseert en ontroert. Er zijn ook enkele 

verrassende haltes bij lokale vakantiemakers. 

Nog tot 10 oktober organiseert Traptheater elke zondag een fietstocht van een 20-tal 

kilometer. Meer info: www.traptheater.be 

 
Adres: molen ‘In Stormen Sterk’ in Gierle 
Perscontact: Mariel Rosier, T 03 240 63 93, E mariel.rosier@provincieantwerpen.be 

Natuuratleet in Reet 
19 september, 10 > 18 uur #Reet 

 

Regionaal Landschap Rivierenrand en gemeente Rumst organiseren op 19 september een 

gratis sport- en natuurevent in het Provinciaal Overstromingsgebied Molenbeekse Plassen in 

Reet. Jong en oud, natuurliefhebber en sportfanaat, levensgenieter en fijnproever, er is voor 

elk wat wils. In het dagvullend programma vind je onder meer Race for the cure, de opening 

van een nieuwe fitometer, verschillende workshops, wandelingen, natuurspelletjes...  

Inschrijven noodzakelijk. Meer info op www.rlrl.be/natuuratleetinreet 

 
Adres: Provinciaal Overstromingsgebied Molenbeekse Plassen, Molenstraat, Reet 

Perscontact: Thalia Gijsbrechts, T +32 3 240 64 25, E thalia.gijsbrechts@provincieantwerpen.be 

Vertelfeest: In de wolken 
19 september, 13 > 18 uur #Deurne 
 

Op zondagnamiddag 19 september 2021 is het feest in het Provinciaal Groendomein 

Rivierenhof! Een bonte bende vertellers, woordtovenaars en muzikanten neemt je mee naar 

hun verhalenwereld ergens in de wolken! Tussen de bomen op het grote podium en aan het 

Sprookjeshuis toveren ze met hun verhalen de wilde, onbegrensde wereld van de 

verbeelding tot leven. Een wereld vol elfen, heksjes en zwevende tovenaars. Ook de bomen 

en de dieren hebben hun verhaal. Kom dus zeker kijken en luisteren: het feest begint om 13 

uur. Vertellers Niels Brandaan, Tom Van Outryve, Fred Versonnen, Katelijne Billet en Tine 

Vandenbussche zijn alvast van de partij. 

Inschrijven voor tijdslot noodzakelijk. 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 

Stiltewandeling 
19 september, 13 > 15 uur #Retie 
 

Tommy Browaeys neemt je mee op wandel in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark. Op 

vijf plekjes sta je even met hem stil en krijg je tips rond zelfzorg en een bewuster zelfbesef. 

Onderweg denk je er in stilte over na of deel je fluisterend met anderen wat elke tip met jou 

doet.  

Dit is een wandeling in de mooie natuur van het Prinsenpark, die je met open lichaam en 

geest kan beleven. Je kan letterlijk en figuurlijk even stilstaan, jezelf ont-moeten en 

werkelijk ademen. 

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 
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Week 38: 20 tot 26 september 

Digitaal bouwadvies voor inwoners van Hove 
maandag 20 september, 13 > 17 uur, #online 
 

Bouw of verbouwplannen? Vraag gratis en onafhankelijk advies bij de adviseur van Kamp C. 

Op maandag 6 september maken we onze digitale ruimte vrij voor inwoners van Hove. 

Heb je vragen over isolatie, ventilatie, verwarming of keuze van materialen? Is je woning 

conform de nieuwe wetgeving? Met bouwadvies geraak je op de juiste weg. In een 

persoonlijk gesprek overloopt een onafhankelijk professioneel adviseur de duurzame 

mogelijkheden voor uw bouw-of verbouwplannen. 

Heb je nog geen volledig uitgewerkt plan, geen nood. Ook met een ruwe schets en 

eventueel een aantal foto's kunnen we al aan de slag. Je krijgt 50 minuten gratis advies op 

maat over je nieuwbouw of verbouwing. Hou er wel rekening mee dat wanneer de 

bouwaanvraag al is ingediend, veel aspecten definitief zijn. De fase ervoor is daarom ideaal 

voor deze screening. 

Je kan inschrijven via bouwadvies@kampc.be 
 
Adres: bouwadvies@kampc.be 

Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, diana.grasso@kampc.be 

Fototentoonstelling 'DifoDess' Laatste dag 

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 het weekend 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 

Presentatie Paul Van Hoeydonck en Patrick Van Hoeydonck 
24 september tot december, maandag tot vrijdag van 9 >18 uur #Antwerpen 

 

In de zomer van 1971 werd de sculptuur Fallen Astronaut van de Antwerpse kunstenaar 

Paul Van Hoeydonck door de bemanning van Apollo 15 op het maanoppervlak geplaatst. Het 

is nog steeds het enige kunstwerk op het maanoppervlak. Naar aanleiding van de vijftigste 

verjaardag van deze gebeurtenis organiseert de provincie Antwerpen een kleine presentatie 

met werk van Paul Van Hoeydonck en zijn zoon Patrick Van Hoeydonck in de kunstinstallatie 

Every Collection Hides Another Collection. Kunstwerken uit de eigen collectie worden 

aangevuld met bruiklenen uit de verzameling van de kunstenaar en enkele openbare 

collecties.  

De tentoonstelling loopt tot eind december en is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren 

van het provinciehuis. Meer info: www.provincieantwerpen.be  

 
Adres: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen 

Perscontact: Bob Daems, T 0472 98 14 11, E Bob.Daems@provincieantwerpen.be 

Infosessie: wat plant ik in mijn bloembak? 
25 september, 10 > 12 uur of van 14 > 16 uur #Deurne 
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Het is herfst en je bloembak staat er maar triest bij. Een heel seizoen je bloembakken in 

topvorm houden is niet altijd eenvoudig, maar er zijn heel wat trucjes om daar wonderwel in 

te slagen. Tijdens deze infosessie in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof leer je hoe je 

in dit seizoen toch een mooie bloembak krijgt. Je maakt je bloembak ook klaar voor het 

volgende voorjaar en krijgt tips die belangrijk zijn bij het aanplanten in bloembakken. De 

lesgever toont interessante planten en combinaties. Zo zullen je bloembakken er verrassend 

mooi en anders bijstaan. In samenwerking met Tuinpunt. 

Inschrijven noodzakelijk. 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 

Natuurworkshops voor kinderen : paddenstoelen en elfenbankjes 
25 en 26 september, 10 > 12 uur of van 14 > 16 uur #Mechelen 
 

De natuur is een speeltuin, waar je je verbeelding de vrije loop laat, waar nieuwe verhalen 

ontstaan en waar alles tot leven komt. Uit de namen van insecten, vogels, dieren en planten 

blijkt hun betekenis. Kinderen voelen zich hier thuis: hun ogen zien het wonderlijke, hun 

verbeelding kent geen grenzen. Woudvrouw biedt kinderen kansen om de natuur te 

ontdekken en hun verbeelding te stimuleren. 

Eerst gaan we op ontdekking in het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark en bekijken we 

welke paddenstoelen hier uit de grond schieten. Daarna maken we een stok-kabouter en 

een elfenhuisje met takken, dennenappels en bladeren. Deze activiteit is geschikt voor 

kinderen van 4 tot en met 12 jaar oud, maar we raden aan dat een groot/ouder zich bij 

kinderen jonger dan 7 jaar voegt. 

Inschrijven noodzakelijk. 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 

Traptheater: Schelderoute 
26 september , 13 > 18 uur #Puurs-Sint-Amands - Bornem 
 

Traptheater? Da’s een plezante kennismaking met de icoonfietsroutes – Kempenroute, 

Schelderoute en Kunststedenroute – in je buurt. Deze gloednieuwe routes leiden je langs 

het fietsnetwerk en de toppers van Vlaanderen.  

Op zondag 26 september fiets je in Puurs-Sint-Amands en Bornem langs een bewegwijzerde 

fietstocht van 25 km. De fietstocht start en eindigt aan de kaai in Sint-Amands. Maar je kan 

om het even waar inpikken op de route. Onderweg verpoos je met straatanimatie die 

verbaast, amuseert en ontroert. Er zijn ook enkele verrassende haltes bij lokale 

vakantiemakers). 

Nog tot 10 oktober organiseert Traptheater elke zondag een fietstocht van een 20-tal 

kilometer. Meer info: www.traptheater.be 

 
Adres: kaai in Sint-Amands 

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

Week 39: 27 tot 30 september 

Stormopkomst 
26 september, 13 > 18 uur #Turnhout 
 

Het leukste kinderfestival palmt cultuurhuis de Warande in met rare beesten en vreemde 

geluiden!  

Stormopkomst, dat is een verrassende dosis kunst voor jong en oud. Kom naar het festival 
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Morgen Shmorgen, een familiedag over tijd en toekomst. De festivalpas geeft je toegang tot 

kleine en grote ontdekkingen: van een geheime missie over een mysterieuze soundbox tot 

een opzwepende dansvoorstelling.   

Duik met je (geleende) kinderen in vandaag, in morgen en in de verre-verre-toekomst. 

Tickets. www.warande.be  

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

Unieke fototentoonstelling ‘Kempen in beeld’ Laatste dag  

tot 30 september #Retie 

 

Nog tot 30 september 2021 kan je de unieke fototentoonstelling ‘Kempen in beeld’ bezoeken 

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 

Fotozoektocht Laatste dag 
> 30 september #Zilvermeer 
 

De sportdienst van het provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer ontwierp een superleuke, 

rolstoelvriendelijke fotozoektocht voor bezoekers en kampeerders. De fotozoektocht is te 

downloaden of op papier verkrijgbaar aan de kassa's daginkom (inkom strand) en bij de 

animatiebalie. De route is 1,5 km lang en rolstoelvriendelijk, je start aan de daginkom 

(inkom strand). Inschrijven noodzakelijk. 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 

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.  

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 
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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 

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 

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 
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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  

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 

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 
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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 

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

Antwerpse Zuidrand! 
#Aartselaar #Boechout #Borsbeek #Edegem #Hove #Kontich #Lint #Mortsel 

 

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 

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 

 
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 
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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 
 

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 

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

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   

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 
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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 

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 

Etuktuks: Een fijne rit door de Merode 
11 > 16 uur #Stoomzagerijlaakdal #Etuktuks #deMerode 
 

De Merode vormt een aaneengesloten gebied vol historisch, cultureel en natuurlijk erfgoed. 

Op de Etuktuk verken je dit bijzondere landschap, dat vroeger eigendom was van Prins de 
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Merode. Met de Etuktuk van Stichting Kempens Landschap ben je vertrokken voor een 

origineel en avontuurlijk uitje. Of je er nu gezellig met z’n tweetjes, met de hele familie of 

met enkele vrienden op uit trekt.  

Een Etuktuk huren kan via: www.etuktuks.be  

 
Adres: Stoomzagerij, Heistraat 2A, 2430 Laakdal 
Perscontact: Philippe De Backer, T 015 22 82 30, philippe.debacker@kempenslandschap.be 

Fietsen in de Merode 
11 > 16 uur #Stoomzagerijlaakdal #fietsplezier #deMerode 
 

De Merode vormt een aaneengesloten gebied vol historisch, cultureel en natuurlijk erfgoed. 

Al fietsend verken je dit bijzondere landschap, dat vroeger eigendom was van Prins de 

Merode. Met de degelijke huurfietsen van Stichting Kempens Landschap ben je vertrokken 

voor enkele uren fietsplezier. Of je er nu gezellig met z’n tweetjes, met de hele familie of 

met enkele vrienden op uit trekt.  

Een fiets huren kan via: www.merodefietsen.be  

 
Adres: Stoomzagerij, Heistraat 2A, 2430 Laakdal 
Perscontact: Philippe De Backer, T 015 22 82 30, philippe.debacker@kempenslandschap.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 
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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 

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 

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 

Algemene persinfo provincie Antwerpen 
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Alle activiteiten vinden plaats met inachtneming van de op dat moment geldende 

veiligheidsmaatregelen i.k.v. COVID-19. 

 
Algemeen perscontact provincie Antwerpen: 
Hilde Verhelst, Persattaché provincie Antwerpen 

Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen 

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

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

bij perscontact@provincieantwerpen.be 
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