Activiteitenkalender

December 2021
Provincie Antwerpen

We zijn alweer belend aan de laatste activiteitenkalender van 2021. Wat vliegt de tijd!
December staat in de provinciale domeinen, hoe kan ook anders, in het teken van
winterrust en de magie van Kerstmis. Uiteraard wordt er steeds rekening gehouden met de
geldende coronamaatregelen. Prettige en gezonde eindejaarsdagen!
Week 44 1 tot 5 december

Zijn wie je bent - wandeling
1 december > 5 februari, #Retie

Deze wandeling in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark staat in het thema van de
Warmste Week 2021: 'Je mag zijn wie je bent'. Een ontspannende wandeling van 6 km
doorheen ons winterbos, om je gedachten los te laten of om ze juist eens te bespreken met
je wandelpartner(s). Onderweg word je geprikkeld met doordenkertjes en wijsheden. Je
mag denken wat je wilt en zijn wie je bent! Doelgroep: jeugd en volwassenen
www.provincieantwerpen.be
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, 2470 Retie - onthaal van het nieuwe
bezoekerscentrum.
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

Botanisch tekenen - naaktzadigen
1 en 8 december, 13 > 17 uur #Mechelen

Op veel kerstkaarten zie je dennenappels. Niet eenvoudig om te tekenen, maar in deze
workshop leer je een paar knepen en technieken die je zeker zullen helpen om ze op papier
te zetten. De workshops vinden plaats in het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark.
Je schrijft in voor een reeks van twee tekensessies. Voor beide lessen samen betaal je € 70.
Het materiaal dat je nodig hebt, vind je op onze website.
Info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be> Vrijbroekpark
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 84, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be

Kerstmagie

4 > 26 december #Hingene

De tweede editie van Kerstmagie in Kasteel d’Ursel in Hingene vindt plaats van 4 tot en met
26 december (behalve op 24 en 25 december). Niet alleen het aantal dagen en uren werd
uitgebreid, maar ook aan het concept is gesleuteld. Je kan dit jaar terecht in maar liefst tien
kastelen. Dit keer zijn er geen acteurs, maar ga je in het gezelschap van een
ceremoniemeester op een spannende audiovisuele ontdekkingstocht. Die brengt je langs de
meest sfeervolle en feeëriek verlichte kamers van het kasteel. Samen zoek je naar

oplossingen om het mysterie van de Twinkelings te ontrafelen.
Het is middernacht. De elfen en de kerstman slapen… heel zachtjes. Precies dan komen de
dingen in het magische kerstkasteel tot leven. De Twinkelings, zes zingende elfen, zorgen
voor hemelse gezangen onder de gewelven. Maar plots stoppen ze met zingen, ze raken
gevangen en verliezen hun wonderlijke stemmen.
Wie is de dader? Wat is het motief? Wat staat er in een geheime brief? In de
kasteelkamers, die baden in een gezellige kerstsfeer, helpt de sprekende klok je op weg.
Kom je mee de geheimzinnige code zoeken en het mysterie ontrafelen www.kerstmagie.be
Adres: Kasteel d’Ursel, Wolfgang d'Urselstraat 9, Hingene.
Perscontact: Veerle Moens, T 03 820 60 10, M 0477 68 63 00, E veerle.moens@kasteeldursel.be

Winterwandeling in het Vrieselhof
5 december, 16.30 > 18.30 uur #Ranst

Kom genieten van een sfeervolle wandeling in het Provinciaal Groendomein Vrieselhof. De
domeinwachters zorgen voor lichtjes en vertellen over nachtelijke dieren. Trek een warme
jas, muts, sjaal en wandelschoenen aan. Elektrisch licht laat je voor de gezelligheid beter
thuis. www.provincieantwerpen.be > Vrieselhof
Adres: Provinciaal Groendomein Vrieselhof, Schildesteenweg 95, Oelegem Ranst
Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be
Week 49: 6 tot 12 december

Digitaal bouwadvies voor inwoners van Kalmthout en Zwijndrecht
maandag 6 december, 13 > 17 uur, #online

Bouw of verbouwplannen? Vraag gratis en onafhankelijk advies bij de adviseur van Kamp C.
Op maandag 6 december maken we onze digitale ruimte vrij voor inwoners van Kalmthout
en Zwijndrecht. 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

De toekomst van Europa ligt in jullie handen, Wilrijk! – Europese brainstormavond
6 december, 19.00 > 22.00 uur #Wilrijk

Hoe ziet de toekomst van Europa eruit? En welke impact heeft deze toekomst op Wilrijk? Op
6 december gaan Wilrijkenaren onderling in debat over de thema’s klimaat en milieu en
formuleren ze ideeën voor een duurzame en leefbare stad in de toekomst. Het evenement is
gratis maar inschrijven verplicht. Dit traject is een samenwerking tussen Europahuis
Ryckevelde, Europa Direct Antwerpen, het District Wilrijk en de Representatie van de
Europese Commissie in België. Meer info en inschrijven via www.popupeuropa.be/wilrijk
Adres: jeugdcentrum Vizit, Heistraat 34a, 2610 Antwerpen.
Perscontact: Jeannette Zuidema, T 03 240 68 05, E Jeannette.ZUIDEMA@provincieantwerpen.be

Geprikt! Dit was Europa in 2021 - Hendrik Vos en Rob Heirbaut
10 december, 19.30 > 22.30 uur #Antwerpen

Provincie Antwerpen is de volgende vijf jaar opnieuw gastorganisatie voor Europa Direct.
Om dat te vieren organiseren we op 10 december een feestelijk evenement in het
Provinciehuis in Antwerpen. Journalist Rob Heirbaut en Europaprofessor Hendrik Vos komen
langs met hun humoristisch Europees jaaroverzicht. Daarna sluiten we af met een
feestelijke receptie. Het event is gratis, maar inschrijven is verplicht. Inschrijven kan via
www.bit.ly/europeesjaaroverzicht
Adres: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen.
Perscontact: Lies Robben, T 03 240 66 91, E lies.robben@provincieantwerpen.be

Putteke Winter

10 december, 18 > 23 uur #Boom
11 december 17 > 23 uur

Tijdens Putteke Winter is Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in een mysterieuze
wintersfeer gehuld. Verlichte paadjes leiden je langs prachtige lichtinstallaties die mooi
verweven zijn met de natuurlijke omgeving van De Schorre, wonderlijke soundscapes en
een heuse vuurzone. Op 2 plekken kun je gezellig opwarmen met een lekkere glühwein,
chocolademelk of jenever en genieten van sfeervolle retromuziek.
Het volledige programma en tickets vind je via www.puttekewinter.be
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom
Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, kathleen.vandendriessche@deschorre.be

Bêtes de foire
10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 en 20 december, #Turnhout

Twee jaar geleden veroverde Circus Ronaldo in de kerstperiode onze harten met 'De
Wonderlijke Kerst van Circus Ronaldo'. Dat smaakt naar meer topcircus in de aanloop naar
Kerstmis. Laat je dit jaar verrassen door het wonderlijke 'Bêtes de foire'.
Elsa en Laurent wonen in een kleine tent. Zij knutselt, naait en houdt de boel recht. Hij
speelt, jongleert en laat zich helemaal gaan. Hun hond ligt erbij en kijkt ernaar. Bêtes de
foire neemt je mee naar een wondere wereld, waarin de vreemdste voorwerpen tot leven
komen. Oude circusacts krijgen een heel nieuw leven, en de muziekmachine duikt te pas en
te onpas op. Een uur lang kijk je met grote ogen en een glimlach naar een doldwaze,
magische fantasie. De voorstellingen hebben plaats van 17 tot 18.15 of van 20.15 tot 21.30
uur Meer info en tickets: www.warande.be
Adres: de Warande, Warandestraat 42, Turnhout.
Perscontact: Lien Van Ballaer, T 014 41 21 05, M 0499 26 24 55, lien.vanballaer@warande.be

Botanisch illustreren – de schoonheid van verval
11 december, 9 > 16 uur #Mechelen

Tijdens deze workshop in het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark ga je aan de slag met
aquarel. De workshop is geschikt voor beginners en gevorderden.
Jenny Van Gimst helpt je op weg zodat je met een kunstwerk naar huis gaat.
Het thema van de workshop is "the beauty of decay" of de schoonheid van verval.
De kostprijs voor deze workshop bedraagt € 70.
Info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be> Vrijbroekpark

Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 84, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be

Wintervertelling in het Rivierenhof

11 december, 18.30 of 19 of 19.30 of 20 uur #Deurne

Heerlijk wegdromen op een koude, donkere avond bij winterse verhalen in het gezellig
verlichte kasteel Rivierenhof. Gezinnen zijn welkom om samen te genieten van spannende
verhalen en sfeervolle liederen. Inschrijven via www.provincieantwerpen.be>Rivierenhof
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne
Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be

Winterwandeling in Kesselse Heide
12 december, 10 > 12 uur #Nijlen

Weet jij hoe de heide zich aanpast aan de koude droge winter? Wat doen de bomen? Hoe
herkennen we ze, nu de bladeren zijn afgevallen? Waar zijn de vogels naartoe? En hoe
overleven ze? Wat met de struikheide? Doen sommige dieren een winterslaap? Trek een
warme jas, muts, sjaal en wandelschoenen aan en ontdek alle antwoorden tijdens deze
wandeling in het Provinciaal Groendomein Kesselse Heide.
www.provincieantwerpen.be>Kesselse heide
Adres: Provinciaal Groendomein Kesselse Heide, Vaerestraat 4, Nijlen
Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be

Seizoenswandeling winter in het Vrijbroekpark
12 december, 10 > 12 uur #Mechelen

De winter, het seizoen waarin de natuur in rust vertoeft. Dit zorgt voor een andere beleving,
een ander zicht op het park, maar zeker de moeite waard. Tijdens deze wandeling door het
Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark laat onze gids je de schoonheid van de winter
ontdekken. Deelnemen is gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven. Info en
inschrijven: www.provincieantwerpen.be> Vrijbroekpark
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 84, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be
Week 50: 13 tot 19 november

Wintersfeer in het Zilvermeer

17 december, tijdslot tussen 17.30 en 21 uur #Mol

Zin in een winterwandeling waar je helemaal warm van wordt? Wintersfeer op het
Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer staat voor een feeërieke winterwandeling langs de
mooiste plekjes van het Zilvermeer. De wandeling wordt sfeervol verlicht met lampen,
kaarsen, klank- en lichtspelen. Laat je verrassen door mysterieuze figuren, vuurshows,
livemuziek, verwarmende winterse drankjes en nog veel meer. De wandeling is ongeveer 3
km lang. Een gedeelte van de wandeling is rolstoeltoegankelijk. Het is mogelijk om via een
verkorte wandeling naar de slotlocatie te gaan. Warme kledij en goede wandelschoenen zijn
zeker een aanrader. Honden zijn welkom aan de leiband, maar wellicht vind je hond het
toch wel heel druk op Wintersfeer in het Zilvermeer.
Tickets voor het tijdsblok van jouw keuze kan je bestellen via
https://webshop.zilvermeer.be/ 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

Vurige winteravond in het Vrijbroekpark
17 december, 19 > 23 uur #Mechelen

Winterslaap of wintervuur? Wat kies jij? Sommige dieren in het park gaan alvast in
winterslaap. De egel is al lang in dromenland en de eekhoorn die komt enkel nog buiten om
een praatje te maken met de gaai.
Wandelen in het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark is op deze koude winternacht
toegestaan, maar shhhht!, maak de dieren niet wakker en geniet in alle stilte van de
wintersfeer.
Na de wandeling zin om je te warmen aan het wintervuur? Dan ben je met Covid Safe Ticket
welkom op de evenementenweide voor een hapje en drankje en een sfeervolle vuurshow.
Je kunt starten met de wandeling op drie locaties: Ingang Potaardestraat, Ingang
Hombeekstesteenweg of Ingang Ridder Dessainlaan. Je hebt tijd om te starten met de
wandeling tussen 19 en 21 uur. Warme kledij en stevige stapschoenen zijn een must.
Kom bij voorkeur met de fiets, wij voorzien extra fietsparkings.
Kom je toch met de auto? Maak dan gebruik van de extra parkings die speciaal voor deze
avond beschikbaar zijn.
Info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be> Vrijbroekpark
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 84, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be
Week 51: 20 tot 26 december

Digitaal bouwadvies voor inwoners van Lint
maandag 20 december, 13 > 17 uur, #online

Bouw of verbouwplannen? Vraag gratis en onafhankelijk advies bij de adviseur van Kamp C.
Op maandag 20 december maken we onze digitale ruimte vrij voor inwoners van Lint. 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

Kerstconcert Formidabele Kerstmis
21, 22, 23 december, 19.30 uur #Gierle

Met warme stem zingen Connie Neefs, Lucas Van den Eynde en Hannelore Candries een
sfeervol kerstconcert. Een voorproefje op gezellige feestdagen! Voorstellingen: 21-22-23
december 2021. Deuren open om 18.30 uur, start concert om 19.30 uur. Tickets: 22 euro.
Organisatie De Lilse Bergen & Feest Aan Het Water. Meer info via facebook: Horeca Lilse
Bergen Reserveren: reservatieshorecalilsebergen@gmail.com.

Adres: Lilse Bergen, Zaal De Eekhoorn, Strandweg Gierle, parking 4
Perscontact: Piet Daneels, M 0477 54 39 35 of horecalilsebergen@gmail.com

Winterspeurtocht: op mini-roadtrip langs maxi-bomen
22 december > 9 januari #Kalmthout

Vroem! Vroem! Maak tijdens de kerstvakantie een autoreis langs mammoetbomen en
andere reuzegrote coniferen in Arboretum Kalmthout. Kies een speelgoedautootje uit en rij
ermee van start naar stop op een echte mini-autobaan door de arboretumtuin, nét zoals in
Amerika. Jonge chauffeurs, opgelet voor hobbels, bobbels en andere verrassingen
onderweg. Kom je de P van parking tegen, dan is het hoog tijd voor opdrachtjes en
spelletjes. In geen tijd leer je de bomen beter kennen. Je eigen autootje meebrengen mag,
maar hoeft niet. Koop aan de balie je routekaart (€ 2,5) -een autootje krijg je erbij- en
vertrek op mini-maxi roadtrip. Een superleuke activiteit voor jong en oud!
Arboretum Kalmthout is elke dag open van 10 tot 17 uur, uitgezonderd op kerstdag (25
december) en Nieuwjaar (1 januari). Meer info: www.arboretumkalmthout.be
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout
Perscontact: Bram Rammeloo, T 03 666 67 41, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be
Speurtochten voor kinderen

Het drakenvuur

1 december > 5 februari #Retie

De draak is een beetje treurig...zijn vuur is op! Help jij mee vlammetjes verzamelen voor
hem? Wie kan het drakenvuur terugvinden en ontsteken? Een leuke zoektocht van ongeveer
3 km voor ouder, oud, jong en jonger door heen het Provinciaal Groendomein
Prinsenpark. Het deelnemersformulier kan je afhalen aan onze infobalie of hier downloaden
(vanaf 1 december). Doelgroep: gezinnen met kinderen en ouderen
Gratis deelname, inschrijven is niet nodig. www.provincieantwerpen.be>Prinsenpark
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, 2470 Retie - onthaal van het nieuwe
bezoekerscentrum.
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

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

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.provincieantwerpen.be > Hoge Mouw
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.
Adressen:
Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom
Provinciaal Recreatiedomein De Nekker, Nekkerspoel-Borcht 19, 2800 Mechelen
Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol
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

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

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
Wandelingen

Zijn wie je bent - wandeling
1 december > 5 februari, #Retie

Deze wandeling in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark staat in het thema van de
Warmste Week 2021: 'Je mag zijn wie je bent'. Een ontspannende wandeling van 6 km
doorheen ons winterbos, om je gedachten los te laten of om ze juist eens te bespreken met
je wandelpartner(s). Onderweg word je geprikkeld met doordenkertjes en wijsheden. Je
mag denken wat je wilt en zijn wie je bent!
Doelgroep: jeugd en volwassenen www.provincieantwerpen.be
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, 2470 Retie - onthaal van het nieuwe
bezoekerscentrum.
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

Vlammetjeswandeling – het warmste bos
5 december > 31 januari #Herselt

Deze winter wordt het Provinciaal Groendomein Hertberg HET WARMSTE BOS. Trek je dikke
jas en je wandelschoenen aan en kom vlammetjes tellen in Hertberg! Neem een
wedstrijdformulier onder de houten shelter op het plein tegenover Mie Maan of print het
wedstrijdblad op voorhand via deze website (online vanaf 4/12).
Volg de kleine wegwijzers langs het verharde pad (+- 2,4 km). Onderweg zie je vlammetjes
in de bomen. Tel jij ze allemaal? Tip: als je er eentje ziet, doorstreep dit op je
wedstrijdformulier. Na de wandeling vul je het wedstrijdblad in en stop het in de brievenbus
aan de houten shelter. Inleveren kan tot 10 februari. 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

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

Kempense Hoven, van kasteeldomein tot natuurgebied

#Beerse #Brecht #Lille #Malle #Ranst #Rijkevorsel #Schilde #Schoten #Vosselaar #Zoersel

Het vernieuwde Wandelnetwerk Kempense Hoven biedt als vanouds een boeiende mix van
erfgoed en natuur. De update van het netwerk resulteert in 64 kilometer nieuwe trajecten, 6
extra kasteeldomeinen en 5 suggestielussen voor elk type wandelaar. In totaal zal het
wandelnetwerk Kempense Hoven dan 460 kilometer wandelplezier serveren in het hart van
de Kempen. Het netwerk verbindt de mooiste wandelpaden langs knooppunten in Beerse,
Brecht, Lille, Malle, Ranst, Rijkevorsel, Schilde, Schoten, Vosselaar en Zoersel. De naam
verwijst naar de ‘hoven van playsantie’, de vroegere buitengoederen van de stedelijke
burgerij en kastelen van plaatselijke landadel. De talrijke fraaie kasteeldomeinen liggen
vaak in een al even mooi kader. Naast kastelen, villa’s en forten ontdek je tijdens je
wandeling gevarieerde stukjes natuur. Zoals oude kleiputten langs het kanaal, heidestroken,

de ongerepte Antitankgracht of het legendarische Zoerselbos.
Info over de nieuwe wandelkaart: https://www.kempen.be/fraaie-kasteeldomeinenblikvangers-op-vernieuwd-wandelnetwerk-kempense-hoven
Perscontact: Mariel Rosier, T 03 240 63 93, E mariel.rosier@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 diezelfde
website vind je extra wandel-, bezoek- en logeertips.
https://www.kempen.be/wandelnetwerk-kempense-netevallei-verwent-levensgenieters
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/wandelnetwerk-het-grote-netewoud-wilderniswandelen-voor-groot%C3%A9n-klein
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

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 > GroenKruis.
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 op www.norbertijnenindemerode.be
Adres: de Merode landschapspark, Diestsebaan 28, 2230 Herselt
Perscontact: Stefanie Peterson, T 014 25 81 43, E info@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
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.
Adres: www.vlaanderenmetdefiets.be
Perscontact: Mariel Rosier, T 03 240 63 93, E mariel.rosier@provincieantwerpen.be
Tentoonstellingen – kinderboerderij

Kinderboerderij Rivierenhof
#Deurne

Het erf van de Kinderboerderij aan de Parkweg in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof
is van zondag t/m donderdag elke namiddag open. Zondag en woensdag van 13 tot 17 uur.
Op maandag, dinsdag en donderdag van 15 tot 17 uur. Een bezoekje aan de dieren en de
moestuin is gratis, vooraf reserveren is niet nodig.
www.provincieantwerpen.be>kalenderRivierenhof
Let wel op: van 13 december 2021 tot 8 januari 2022 sluit de Kinderboerderij de poorten
voor een welverdiende jaarlijkse winterslaap.
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

Expo Go Baby Go! Paul & Patrick Van Hoeydonck

> 17 december, maandag tot vrijdag van 9 >18 uur #Antwerpen

In de zomer van 1971 plaatste de bemanning van Apollo 15 de sculptuur Fallen Astronaut
van de Antwerpse kunstenaar Paul Van Hoeydonck op de maan. 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 (1925) en zijn zoon Patrick Van Hoeydonck (1959-1984) 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 en met 17 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

Alles is natuur II

4 > 31 december, 10 > 17 uur #Kalmthout

De natuur, het wezenlijke van al het leven op deze aarde, is voor glaskunstenares Veerle De
Ridder een onuitputtelijke bron van inspiratie bij het ontwerpen van haar objecten. Geboeid
door sporen van materie-in-materie, zoals fossielen of celstructuren, zichtbaar onder een
microscoop… Het zijn de bouwstenen van de natuur die Veerle De Ridder in glas probeert
weer te geven. In deze gratis tentoonstelling in de galerie van Arboretum Kalmthout kunnen
bezoekers veel nieuw werk ontdekken. Van 4 t/m 31 december 2021, elke dag van 10 tot
17 uur www.arboretumkalmthout.be
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout
Perscontact: Bram Rammeloo, T 03 666 67 41, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be

Tentoonstelling “Landschappen in de herfst” i.s.m. Fotoclub Visueel Lichtaart
> 23 december #Retie

Fotoclub Visueel Lichtaart viert dit jaar zijn 40ste verjaardag. De 20 clubleden hebben vele
interesses in fotografie wat een gans scala aan thema’s omvat : portretfotografie,
documentaire fotografie, straatfotografie, landschap, fauna, flora, reisfotografie … you name
it!
Door corona was er dit jaar een groter aanbod aan landschapsfotografie. Laat dit nu net het
onderwerp zijn dat in deze omgeving zeer sprekend tot uiting komt. Visueel Lichtaart
presenteert dan ook met trots prachtige natuurbeelden in het thema “herfst”. Foto’s,
allemaal recent genomen, uit ons eigen Kempenland. Ontdek de mooiste plekjes van onze
streek in het bezoekerscentrum van het Prinsenpark. Gratis te bezichtigen van dinsdag
t.e.m. vrijdag van 9u tot 16u (gesloten op feestdagen) en tijdens het weekend van 4 en 5

december van 12u30 tot 16u. Meer info: www.provincieantwerpen.be>Prinsenpark
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, 2470 Retie - onthaal van het nieuwe
bezoekerscentrum.
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

Tentoonstelling 'Koester de duisternis'
>6 januari, #Heist-op-den-Berg

Duisternis en natuur zijn een onlosmakelijk duo: de natuur heeft duisternis nodig om te
kunnen overleven. Meer dan 50% van de dieren leeft ’s nachts. Alles ziet er ’s nachts anders
uit dan overdag: logisch, want dan is het donker. Maar toch zie je in het donker meer dan je
denkt! Natuurfotografen Inge Hofmans en Gerd Wellens hebben mooie schemer- en
nachtbeelden vastgelegd. Benieuwd wat er zich allemaal afspeelt tussen schemerlicht en
maneschijn? Kom het ontdekken in het onthaalcentrum van het Provinciaal Groendomein De
Averegten. Dat kan elke dinsdag t.e.m. vrijdag van 13u-16u en tijdens het weekend van 11
en 12 december. Let op het onthaalcentrum is gesloten van 24 december tot 3 januari.
www.provincieantwerpen.be>De Averegten
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg.
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

Algemene persinfo provincie Antwerpen
Alle activiteiten vinden plaats met inachtneming van de op dat moment geldende
veiligheidsmaatregelen i.k.v. COVID-19. Deze agenda werd afgesloten op 16/11.
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

