
 

Activiteitenkalender 

Januari 2022 
Provincie Antwerpen 

 

Er zijn nog zekerheden, ook in 2022: Of het nu gaat sneeuwen of niet, de hamamelis zal in 

januari bloeien, de kinderboerderij Rivierenhof zal ontwaken, we zullen dik ingeduffeld 

kunnen wandelen tussen maxi-bomen, vogels en uilen kunnen spotten in de natuur, 

verhalen van bosbewoners ontdekken, … en wie weet ook zonder zorgen genieten van Bonte 

zondagen in de Warande en -nog voor de echte Olympische winterspelen van start gaan- 

kunnen deelnemen aan Willy’s wondere Winterspelen in het Suske en Wiske museum! 

Week 1: 3 tot 9 januari 

Willy’s Wonderlijke Winterspelen 
van 4 > 09 januari 2022, #Kalmthout 
 

Kom op wintersport in de tuin van het Suske en Wiske Museum! 

Kun je deze winter niet deelnemen aan de olympische winterspelen? Geen probleem! Want 

het Suske en Wiske Museum organiseert tijdens de kerstvakantie ‘Willy’s Wondere 

Winterspelen’. Data zijn van 20– 23 december 2021 én van 4 tot 9 januari 2022 

In de tuin van het museum dagen Suske, Wiske en hun vrienden je uit met verschillende 

winterse sportdisciplines. Zo word jij straks misschien wel kampioen sneeuwballen gooien, 

slee tillen, iglo bouwen, of in één van de andere wintersporten. Een leuke activiteit voor de 

hele familie. Gratis in combinatie met de Striptoer www.provincieantwerpen.be  

 
Adres: Suske en Wiske Museum, Beauvoislaan 98 in Kalmthout 

Perscontact: : Marleen van Houselt, T:0486 282671, marleen.vanhouselt@provincieantwerpen.be 

Hamamelisfeesten 
6 januari > 27 februari, #Kalmthout 

 

Toverhazelaars, Hamamelis, bloeien in de herfst of in de winter, ongeacht koude of sneeuw. 

Ze hebben gele, oranje of rode bloemen op kale takken en verspreiden een krachtig, maar 

heerlijk zoet parfum. De verzameling toverhazelaars in Arboretum Kalmthout is de grootste 

in heel Europa en bevat enkele van de oudste exemplaren. 

Een uitgestippelde Hamameliswandeling leidt je langs de bloeiende toverhazelaars in 

Arboretum Kalmthout. Onderweg kom je met de Erfgoedapp meer te weten over deze 

wonderlijke winterbloeier. De route leidt je ook langs andere winterbloeiende planten zoals 

winterzoet, sneeuwbal, cyclaam, gewone hazelaar, schijnhazelaar, winterjasmijn, 

sneeuwklokjes en Helleborus. 

Elke dag tussen 6 januari en 27 februari staat er om 14 uur een gids klaar om je rond te 

leiden. Tickets voor de rondleiding en voor de tuin koop je online in de ticketwebshop of aan 

de balie. www.provincieantwerpen.be  

 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Bram Rammeloo, T 03 666 67 41, E abraham.rammeloo@arboretumkalmthout.be 
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Kinderboerderij Rivierenhof ontwaakt 
9 januari, #Deurne 
 

Het erf van de Kinderboerderij aan de Parkweg in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof 

is van zondag tot en met 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 > kalender Rivierenhof 

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 

Sprookjes op zondag 
vanaf 9 januari, 14-15. 30 uur  #Deurne 

 

Op zondag neemt een verteller je mee op een wonderlijke tocht. Je luistert naar verhalen en 

sprookjes tot je oren er warm van worden. Mogelijks is er een stukje buitenvertelling en in 

het huisje wordt flink geventileerd. Voorzie de juiste (warme) kledij! Na reservatie is 

iedereen vanaf zes jaar welkom. Kinderen worden altijd vergezeld door een volwassene.  

Het Sprookjeshuis ligt in het provinciaal groendomein Rivierenhof in Deurne (2100 

Antwerpen). Je vindt het aan de Parkweg (de centrale wandeldreef) vlakbij het kasteel 

Rivierenhof. www.provincieantwerpen.be > sprookjeshuis  

 
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 

Overlezen met Charlotte Van den Broeck & Michaël Pas 
9 januari, 10.30-12 uur  #Turnhout 
 

Na haar essays over architectuur keert Charlotte Van den Broeck terug naar haar literaire 

roots met een nieuwe dichtbundel ‘aarduitwrijvingen’. Charlotte zet het nieuwe jaar in op de 

sofa van Overlezen, het boekenprogramma van cultuurhuis de Warande, samen met acteur 

Michaël Pas, bekend van tientallen films, televisieseries en theaterrollen. Voor een goed 

boek mag je Pas altijd wakker maken. Voor de muziek tekent deze keer accordeonist Seppe 

Mariën, verbonden aan het orkest van Opera Ballet Vlaanderen. 

 
Adres: provinciaal cultuurhuis de Warande, Warandestraat42, 2300 Turnhout  
Perscontact: Heleen De Munck, M 0485 40 92 72, E heleen.demunck@warande.be  

Wienerberger Trail De Schorre 

9 januari #Boom 
 

Op zondag 9 januari 2021 staat de vierde editie van Trail De Schorre op het programma. De 

lopers kunnen kiezen uit 6, 11, 15 en 20 km. Na een eenmalige zomerse editie in 2021 is 

het dit jaar opnieuw een wintereditie. In Provinciaal Recreatiedomein De Schorre kan het 

alle kanten uit, van een snelle en droge trail tot een zware modder trail. Het gebied staat 

garant voor uitdagende single tracks in en rond de kleiputten van Terhagen en domein De 

Schorre, waar de start en finish zijn. In de steengroeve van Wienerberger kom je op een 

unieke en spectaculaire locatie! Meer info en inschrijven: www.deschorre.be en 

https://sportevents.be/nl-traildeschorre. 
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Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom. 
Perscontact Sportevents: Maarten De Bolster, T 0494 58 55 37, maarten@sportevents.be  

Week 2: 10 tot 16 januari 

Week 3: 17 tot 23 januari 

Bonte Zondag in de Warande 
23 januari,  vanaf 10 uur, #Turnhout 

 

Tijdens een Bonte Zondag in de Warande kan je kiezen uit twee voorstellingen en heel wat 

andere gratis activiteiten. Op zondag 23 januari kan je meedoen aan de workshop Kleurkot 

(AL) van Anthony Ngoya & Anatole Tieche, genieten van Gekrijs! Beethoven Superstar? 

(6+) met het Symfonieorkest Vlaanderen o.l.v. dirigent Kristiina Poska of van “Mise en 

Place” (M.E.P.) (6+) met hetpaleis, cie barbarie, Theater Stap, BRONKS en KOPERGIETERY. 

Ga aan de slag in uitdagende workshops, zwier je dansbenen los op de tofste feestjes voor 

jong en oud of spring binnen in de tentoonstelling. Tijdens een Bonte Zondag valt er telkens 

weer iets nieuws te ontdekken: stel dus zelf je unieke, bonte programma samen!  Ook op 

20 februari, 13 maart en 24 april zijn er Bonte zondagen in de Warande met telkens een 

eigen programmatie. Meer info en tickets: www.warande.be  

 
Adres: cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, Turnhout. 
Perscontact: Lies Robben,  T 03 240 66 91, M 0471 56 38 89, E Lies.ROBBEN@provincieantwerpen.be 

Week 4: 24 tot 30 januari  

Vogels voederen en spotten in de Kesselse Heide 
26 januari, 14-16 uur #Kessel 
 

Weet jij welke vogels er in je buurt wonen? Hoeveel het er zijn en wat ze eten? Kom het 

ontdekken op de Kesselse Heide. We leren over vogels, gaan samen vogels spotten en 

tellen. Daarna knutsel je je eigen bol vogelvoeder. Voor grote en klein vogelspotters! 

Deze activiteit wordt georganiseerd in kader van het Grote Vogeltelweekend. Alles gaat 

volledig buiten door dus kleed je warm. Breng een bakje of zakje mee om je zelfgemaakte 

vetbollen mee naar huis te nemen. www.provincieantwerpen.be  

 
Adres: Kesselse Heide, parking Lindekensbaan, Nijlen. 

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

Uilenwandeling 
28 januari, 19-21 uur #Herselt 
 

Februari en maart zijn de maanden om uilen te observeren. Heel wat uilen zijn dan immers 

druk in de weer met het verdedigen van hun territorium en het versieren van een partner en 

laten dan ook het meest van zich horen. In deze periode hebben de meeste uilen al een nest 

of hebben ze al jongen. Met wat geluk kan je vanavaond in het Provinciaal Groendomein 

Hertberg een steenuil, kerkuil en bosuil zien.    

Uilen: hoe leven ze? Wat eten ze? Waarom horen we ze vooral ’s nachts? Je komt het 

allemaal te weten!  

Laarzen of stevige schoenen zijn een must. Vergeet je zaklamp niet! Neem indien nodig een 

regenjas mee. Voor iedereen vanaf 6 jaar, honden zijn niet toegelaten . 

Gratis deelname, inschrijven is noodzakelijk. www.provincieantwerpen.be  >Hertberg 

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

Vogels voederen en spotten in de Kesselse Heide 
30 januari, 10–12 uur #Kessel 

 

Weet jij welke vogels er in je buurt wonen? Hoeveel het er zijn en wat ze eten? Kom het 

ontdekken op de Kesselse Heide. We leren over vogels, gaan samen vogels spotten en 

tellen. Daarna knutsel je je eigen bol vogelvoeder. Voor grote en klein vogelspotters! 

Deze activiteit wordt georganiseerd in kader van het Grote Vogeltelweekend. Alles gaat 

volledig buiten door dus kleed je warm. Breng een bakje of zakje mee om je zelfgemaakte 

vetbollen mee naar huis te nemen. www.provincieantwerpen.be  

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

Miss Hamamelis 
30 januari, 10 > 17 uur, #Kalmthout 
 

Op 30 januari ben je uitgenodigd om een takje van een bloeiende toverhazelaar uit je eigen 

tuin naar het Arboretum Kalmthout te brengen en te laten meedingen naar de begeerde titel 

‘Miss Hamamelis 2022’. Alle ingezonden takjes worden opgesteld in een presentatiestand in 

het onthaalgebouw waarna een publieks- en professionele jury de tentoongestelde 

inzendingen zal beoordelen. De mooist bloeiende takken bekronen ze met ‘Miss Hamamelis 

2022’. 

Er zijn verschillende categorieën: beste gele, beste rode, beste oranje en best geurende. En 

ook de allermooist bloeiende van alle inzendingen zal gekozen worden. Voor elke inzender 

van een winnend takje is er een passende prijs. Terwijl de jury haar werk doet kun je een 

wandeling maken door de arboretumtuin of genieten van een lekker kopje koffie in de 

cafetaria. 

Programma 30 januari 2022 

van 10 tot 10.30 uur: takjes inleveren aan het onthaal 

van 11 tot 14 uur: publiek mag stemmen 

15 uur: bekendmaking winnaars  

Ook op vrijdag 28 en zaterdag 29 januari kan je tussen 10 en 17 uur al takjes inleveren aan 

het onthaal www.provincieantwerpen.be  

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

Week 5: 31 januari  

Meet en greet 
31 januari, #Antwerpen 
 

Provinciaal Instituut PIVA organiseert een Meet & Greet op maandag 31 januari. Deze Meet 

& Greet is een netwerkmoment tussen de school en bedrijven. 

Bij een hapje en een drankje kunnen horecabedrijven en de pers kennis maken met de vier 

afdelingen, laatstejaars, directie en leerkrachten van PIVA. Het event wordt georganiseerd 

door 7BGE en voorzien van proevertjes door de 7de jaren bakkerij en slagerij. De ontvangst 

is in handen van 7DH. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om de afdeling 

toerisme hierbij te betrekken. www.provincieantwerpen.be  

 
Adres: Provinciaal Instituut PIVA, Desguinlei 244, Antwerpen 
Perscontact: Heidi Wittevrongel, T 03 242 26 00, Heidi.WITTEVRONGEL@provincieantwerpen.be 
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Speurtochten voor kinderen  

Winterspeurtocht: op mini-roadtrip langs maxi-bomen 
> 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 

Het drakenvuur 
> 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 downloaden van de website. 

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 
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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 

#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 

#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.  
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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 

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 
> 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 
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Vlammetjeswandeling – het warmste bos 
> 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 de website  

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-kasteeldomeinen-

blikvangers-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 
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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 
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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 

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.  
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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 
vanaf 9 januari #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 > kalender Rivierenhof 

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 

Fototentoonstelling “Waterleven aan de Kattesteertvijver” 
van 5 januari tot 25 maart  #Retie 
 

Vijf natuurfotografen spendeerden heel wat uren achter hun lens aan de “Kattesteertvijver” 

in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark. Hun geduld werd beloond en het resultaat mag 

gezien worden! Op de prachtige beelden zie je verschillende watervogels in actie en rust aan 

de vijver. Benieuwd? Kom zeker een kijkje nemen in het bezoekerscentrum van het 

Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie. 

De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum: elke 

weekdag van 12u30 tot 16u en elk eerste weekend van de maand van 12u30-16u. In 

januari uitzonderlijk niet tijdens eerste weekend, is 1 + 2 januari, dan zijn we gesloten. 

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 
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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. Let op het onthaalcentrum is 

gesloten van 24 december tot 3 januari.  

Meer info: 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  

Fototentoonstelling glastuinbouw anders belicht 
19 januari > 22 april, maandag tot vrijdag van 9 >18 uur #Antwerpen 
 

Om het brede publiek vertrouwd te maken met glastuinbouw, organiseerde de dienst 

Landbouw van provincie Antwerpen tijdens de zomer van 2021 een fotowedstrijd 

“Glastuinbouw anders belicht”. 4 deelnemers wonnen een mooie prijs. Een selectie van de 

spraakmakendste foto’s van deze wedstrijd is vanaf 19 januari 2022 te bekijken in het 

Antwerpse provinciehuis. Ook al eten we bijna dagelijks groenten en fruit geproduceerd in 

serres, lang niet iedereen weet wat er zich achter de glazen muren van serres afspeelt. 

Deze expo toont je een blik voor en achter de schermen, tussen de sla, de robots en het 

glastuinbouwlandschap. Eind april 2022 reist de expo “Glastuinbouw anders belicht” naar 

groentemuseum ’t Grom in Sint-Katelijne-Waver. Meer info: www.provincieantwerpen.be  

 
Adres: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen 

Perscontact: Colette De Smet, T 032406755, colette.desmet@provincieantwerpen.be 

Algemene persinfo provincie Antwerpen 

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 (twitter) 

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

bij perscontact@provincieantwerpen.be 
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