
 

 

Activiteitenkalender 

April 2022 
Provincie Antwerpen 

 

Het toeristisch seizoen staat in de startblokken en de provinciale scholen kunnen zich 

eindelijk weer in real life aan geïnteresseerde leerlingen tonen.  

In de natuur bloeien de kerselaars en zijn de dieren op dit moment allemaal bezige bijtjes. 

Er is dus bijzonder veel leven om te ontdekken, zowel in als naast het kostbare water. Er is 

prachtige flora om te tekenen of te fotograferen. En er zijn groene vingers die kriebelen en 

plantgoed zoeken.  

Het is lente! En dus zijn onze domeinen op hun paasbest om jou te ontvangen. 

Maar, waar is nu die paashaas gebleven? 

Week 13: 1 tot 3 april 

Rapcollectief Stikstof komt naar de Warande 
1 april, 20.15 uur - Turnhout 
 

Stikstof is een Brussels rapcollectief met als bekendste lid Zwangere Guy. Het collectief 

bestaat uit drie rappers onder wie ook Jazz en Astrofisiks en wordt live bijgestaan door DJ 

Vega. De raps van Stikstof zijn een vergrootglas van hun leven in Brussel: het hangen op 

pleintjes, het straatleven, de vrienden en de stad Brussel. Ze zijn het levende bewijs dat 

Nederlandstalige hiphop kan in Brussel en een heel breed publiek kan aanspreken, ook 

buiten de hoofdstad. Na drie albums, ‘Stikstof’, ‘02’ en 'Overlast', zetten ze met hun nieuwe 

plaat ‘Familie Boven Alles’ de Brusselse hiphopscene definitief op de kaart!  

 
Adres: cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, Turnhout  
Perscontact: Heleen De Munck, T 014 47 23 09, M 0485 40 92 72, E heleen.demunck@warande.be 

Opening toeristisch seizoen Zilvermeer 
2 en 3 april, 8.30 > 21 uur - Mol  
 

Op zaterdag 2 en zondag 3 april gaat het nieuwe toeristische seizoen in het Provinciaal 

Recreatiedomein Zilvermeer van start. Kom tijdens dit openingsweekend een dagje het 

recreatiedomein ontdekken! Vraag aan de kassa een flyer met daarop een uitgestippelde 

route voor een verkenningstocht op het prachtige domein. Honger of dorst? Om je extra te 

verwennen, zetten onze horecazaken hun beste beentje voor en bieden ze leuke extraatjes 

aan zodat je tijdens je tocht lekker kunt smullen. 

 
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  

Paniek voor Pasen 
2 > 15 april 2022 - Kalmthout 
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O nee, de paashaas is ontvoerd! En dat vlak voor Pasen… Gelukkig kan jij helpen om hem 

op te sporen. Vind van 2 tot 15 april de aanwijzingen in de tuin van het Suske en Wiske 

Museum en ontdek waar de paashaas zich bevindt. 

Reserveren is verplicht. www.suskeenwiskemuseum.be 

 
Adres: Suske en Wiske Museum, Beauvoislaan 98 in Kalmthout 

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

Kostbaar water in de Schijnvallei 
3 april, 10 > 12 uur - Deurne 
 

Het wordt lente en de natuur ontwaakt. Water is in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof 

nooit ver weg. Je vindt er de prachtige Schijnvallei, het laatste overblijfsel van de 

Herentalse Vaart en idyllische vijvers. Deze wandeling toont je het belang van water voor de 

natuur. We genieten van het nieuwe leven en van de bloeiende appelbomen. Deze 

wandeling vindt plaats op 3 april van 10 tot 12 uur. Ontdek samen met een natuurgids van 

de Vereniging voor Milieueducatie Provincie Antwerpen (VPMA) deze mooie zuidzijde van het 

Rivierenhof.  

Inschrijven en meer info via www.provincieantwerpen.be > kalender Rivierenhof 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, 2100 Antwerpen 

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

Week 14: 4 tot 10 april 

Onderwatersafari 
5 april, 14 > 16 uur, De Averegten in Heist-op-den-Berg 
6 april, 14 > 16 uur, Hertberg in Herselt 
6 april, 14 > 16 uur, Prinsenpark in Retie (6-9 jaar) 
13 april, 14 > 16 uur, Prinsenpark in Retie (9-12 jaar) 
 

Met een schepnet in de hand, trekken we naar onderwaterland! Welke diertjes leven er in en 

rond het water? Hoe zijn zij aan het leven onder water aangepast?  

Ben je tussen 6 en 12 jaar oud? Ga dan mee op onderzoek tijdens de Onderwatersafari. 

Deze activiteit vindt plaats op 4 verschillende data in 3 Kempense provinciale domeinen, 

telkens van 14 tot 16 uur. 

Op 5 april in Provinciaal Groendomein De Averegten.  

Op 6 april in Provinciaal Groendomein Hertberg. 

Op 6 april in Provinciaal Groendomein Prinsenpark voor 6-9-jarigen. 

Op 13 april in Provinciaal Groendomein Prinsenpark voor 9-12-jarigen. 

Inschrijven is noodzakelijk via www.provincieantwerpen.be. Een inschrijving wordt steeds 

per e-mail bevestigd. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, worden de 

inschrijvingen stopgezet.  

 
Adressen:  
Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg 
Provinciaal Groendomein Hertberg, Diestsebaan 28 a, Herselt 

Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 

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

Plantendag voorjaar 
10 april, 10 > 17 uur - Kalmthout 
 

Op zondag 10 april verwelkomt het Arboretum Kalmthout je tussen 10 en 17 uur op de 

eerste plantendag van het jaar. Wil je een border aanplanten, je bloembakken vullen of 

zoek je bijzondere groenten voor je moestuin? Op één dag kun je er shoppen bij de 
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allerbeste kwekerijen van België en Nederland in het prachtige kader van de arboretumtuin. 

Je vindt er een unieke mix van liefhebber-verzamelaars en professionele kwekerijen waar 

met een hart voor botanische bijzonderheden uitsluitend tuinplanten verkocht worden. Je 

vindt er standen met lentebloeiers, éénjarigen en vaste planten, kruiden, kleinfruit, maar 

ook bomen en struiken. Je krijgt ook massa’s praktische tips en professioneel advies. Voor 

elke tuin, gevel, terras of vensterbank valt er wel een aanwinst te ontdekken – en minstens 

één om mee naar huis te nemen. www.arboretumkalmthout.be 

 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 

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

Overlezen met Tom Lanoye en Els Dottermans  
10 april, 20.15 >22 uur - Turnhout  
 

Zondagavond 10 april heeft de Warande voor de laatste keer dit seizoen het 

boekenprogramma Overlezen te gast. Die avond stelt Tom Lanoye zijn nieuwe roman “De 

draaischijf” voor. Actrice Els Dottermans gunt het publiek in de Warande een exclusieve blik 

in haar boekenkast. Er wordt voorgelezen, er is live muziek en er is een boekentombola. 

 
Adres: provinciaal cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, Turnhout  

Perscontact: Heleen De Munck, M 0485 40 92 72, E heleen.demunck@warande.be  

Week 15: 11 tot 17 april 

Workshop bijenhotel voor kinderen  
8 april, 14 > 16 uur – Retie - 6-9 jaar 

15 april, 14 > 16 uur – Retie – 8-12 jaar 
 

De laatste jaren daalt het aantal insecten sterk. Minder muggen en wespen, dat vinden de 

meesten niet zo erg. Maar veel van deze dieren zijn broodnodig en zorgen voor de 

bestuiving van bloemen, groenten en fruit.  

Help jij mee deze diertjes een duwtje in de rug te geven? Bouw mee aan het bijenhotel van 

het Provinciaal Groendomein Prinsenpark. Eerst leer je deze insecten beter kennen en dan 

ga je aan de slag.  

Doelgroep: kinderen (6-12 jaar), gratis deelname, inschrijven is noodzakelijk. 

Een inschrijving wordt steeds per e-mail bevestigd. Als het maximum aantal deelnemers is 

bereikt, worden de inschrijvingen stopgezet. www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark  
 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Beestenbos Stratego 
13 april, 14 > 16 uur - Herselt 
 

Kom mee ravotten in het Provinciaal Groendomein Hertberg tijdens de paasvakantie. Loop 

je te pletter, bouw een kamp en versla de tegenstander. Wees tactisch en doordacht en 

overmeester de vlag. Tijdens dit bosspel zullen twee groepen tegen elkaar strijden. Trek je 

stoute bosschoenen aan en probeer je tegenstanders te slim af te zijn. Misschien ben jij wel 

degene die de vlag kan overmeesteren?  

Doelgroep: kinderen vanaf 8 jaar oud. Inschrijven is noodzakelijk en kan tot 11 april. 

Een inschrijving wordt steeds per e-mail bevestigd. www.provincieantwerpen.be > Hertberg 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, Diestsebaan 28 a, Herselt 

Perscontact: Nancy Wouters,  T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be  
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Kinderworkshop Doe-boerderij  
14 april, 10 > 12 uur - Deurne 
 

Ook tijdens de paasvakantie zijn er op de Kinderboerderij in het Rivierenhof vele klusjes te 

klaren: geitjes kammen, kippen voederen, graantjes malen, wol kaarden, een nepkoe 

melken, een plantje zaaien, … Wie zin heeft om een handje toe te steken op het erf aan de 

Parkweg, meldt zich aan voor de kinderworkshop ‘Doe-boerderij’. Wat je precies gaat doen, 

blijft nog even een spannende verrassing. Deelnemen is gratis. Alle aspirant boeren en 

boerinnen, zowel kinderen tussen 4 en 9 jaar als hun (groot)ouders, moeten vooraf 

inschrijven via www.provincieantwerpen.be > kalender Rivierenhof. 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, 2100 Antwerpen 
Perscontact: : Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be 

Countrylife 
15 > 18 april, 10 > 18 uur - Boom 
 

Countrylife Outdoor Event is de (gloednieuwe) jaarlijkse ontmoetingsbeurs voor mensen 

met een passie voor outdoor en country living. Dit outdoor evenement met 6 grote clusters 

staat garant voor het nieuwste materiaal en de grootste beleving op het gebied van 

paardensport, hengelsport, jacht, country living, 4x4 en diverse andere actieve 

buitensporten. Het evenement gaat door in het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre van 

15 tot en met 18 april. Meer informatie vind je via www.deschorre.be. 
 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, 2850 Boom 
Perscontact: Jan Pieter Boodts, T 0499 38 95 24  

Kruidige bouwsels 
16 april, 10 > 12 uur of 14 > 16 uur - Deurne 
 

De domeinwachters van het Provinciaal Groendomein Rivierenhof verbazen je met hun 

kennis over kruiden. Tijdens deze activiteit ontdek je welke kruiden er in de lente al bloeien. 

De domeinwachters tonen je hoe je zelf met kruiden uit de natuur aan de slag kan. En wie 

weet valt er wel wat te proeven…  

Meer info en inschrijven: 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 

Wandelen met de herder van Merksplas naar Wortel 
17 april, 10 uur > november – Merksplas – Wortel 
 

De herder van vzw Kemp trekt van april tot oktober met zijn schapen door de dreven van 

Wortel- en Merksplas-Kolonie om de grasbermen kort te houden. Na 2 weken grazen in 

Merksplas gaat de schapenkudde op zondag 17 april van de Kolonie van Merksplas verder 

naar de Kolonie van Wortel. Wil je de tocht meemaken? Dat kan, de herder vertrekt om 10 

uur aan het kerkhof in de Kapelstraat. De tocht gaat te voet naar de hoofddreef in Wortel. 

Er is geen vervoer terug voorzien, de tocht duurt 1,5 uur en is zo'n 5 kilometer lang. 

Op deze activiteit kunnen honden mee als ze zijn aangelijnd. 

 
Adres: Kapelstraat aan het kerkhof, Merksplas 
Perscontact: Philippe De Backer, T 015 22 82 30, E philippe.debacker@kempenslandschap.be 

Themawandeling Feestdagen en rituelen in bomensymboliek 
17 april, 14 uur - Kalmthout 
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Ter gelegenheid van Pasen vertelt gids, Miet Wymeersch, in het Arboretum Kalmthout over 

de symboliek van de bomen. Bomen hebben altijd een centrale rol vervuld in het leven van 

de mens. Heilige bomen vindt men door de eeuwen heen bij alle volkeren en in alle 

werelddelen. We beseffen het misschien niet meer, maar in ons dagelijks leven vinden we 

nog vele rituelen en symbolen uit het voorchristelijke natuurgeloof. Bijna al onze kerkelijke 

en burgerlijke feestdagen hebben een Keltisch-Germaanse oorsprong die verwijst naar een 

boom. Iedereen kent de kerstboom. Maar wat zijn geboortebomen, meibomen en 

spijkerbomen? 

Koop je tickets voor de rondleiding vooraf in de ticket-webshop: € 3 voor jaarkaarthouders 

en museumpas,  € 2 voor kinderen, onder 12 jaar gratis 

 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 

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

Week 16: 18 tot 24 april 

Lammetjeswandeldag i.s.m. Kemp vzw 
18 april, 13 > 18 uur - Retie  
 

Op Paasmaandag 18 april kunnen jong en oud weer hun hartje ophalen met een wandeling 

langs schapen en superschattige lammetjes in het Prinsenpark. Onderweg zie je een demo 

schapen drijven en kan je genieten van een heerlijk hapje en drankje. 

www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark 
 

Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, 2470 Retie 

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

Seizoenswandeling: lente 
18 april, 14 uur – Kalmthout 

 

De arboretumtuin schittert in ieder seizoen. In deze seizoenswandeling toont gids Gerlinde 

Van der Auwera je de mooiste plekken in het 13,5 hectare groendomein. Ze vertelt daarbij 

over de boeiende ontstaansgeschiedenis en de plantencollectie van Arboretum Kalmthout. 

Maak een heerlijke lentewandeling langs Japanse esdoorns en geniet van de bloesems van 

bijzondere kerselaars en andere vrolijke voorjaarsbloeiers. Je krijgt interessante weetjes 

over het leven van bomen en planten doorheen de vier seizoenen. 

Koop je tickets voor de rondleiding vooraf in de ticket-webshop: € 3 voor jaarkaarthouders 

en museumpas, € 2 voor kinderen, onder 12 jaar gratis 

 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 

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

Natuurworkshop voor kinderen – Bezig bij bij 
23 april, 10 > 12 uur of 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 thuis in de natuur: hun ogen zien het wonderlijke, 

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

ontdekken en hun verbeelding te stimuleren. Deze activiteit vindt plaats in het Provinciaal 

Groendomein Vrijbroekpark en 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.  

Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be > Vrijbroekpark 
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Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 84, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Ontbijtbuffet in wielercafé De Musette 
23 april, 10 uur - Boom 

 

Elke derde zondag van de maand kan je bij wielercafé De Musette genieten van een 

overheerlijk en uitgebreid ontbijtbuffet. Reservaties via www.musette.be. 
 
Adres: Wielercafé De Musette, Hoek 129, Boom  
Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, kathleen.vandendriessche@deschorre.be 

PIVA - Opendeurdag 
23 april, 11 > 17 uur - Antwerpen 

 

Zaterdag 23 april houdt PIVA Opendeurdag. En ook al kan je via de website nog steeds een 

3D rondleiding door deze ruime, aangename en moderne school vinden, er gaat niks boven 

een echte fysieke opendeurdag waar je de leerlingen van alle afdelingen - bakkerij, slagerij, 

hotel en toerisme - aan het werk kan zien!  

Jongeren kunnen ook zelf aan de slag tijdens workshops in de afdelingen bakkerij, slagerij 

en hotel. De leerkrachten delen graag hun vakkennis en ruime ervaring met jou. 

De Opendeurdag is hét moment om je in te schrijven in PIVA, van het 1e jaar tot en met de 

7de specialisatiejaren. 

Info en inschrijving voor workshops en Restaurant Vermeersch: www.piva.be > 

Opendeurdag. 

 
Adres Provinciaal Instituut PIVA, Desguinlei 244, Antwerpen  
Perscontact: Heidi Wittevrongel, T 03 242 26 10, Heidi.WITTEVRONGEL@provincieantwerpen.be 

CVO Vitant – Opendeurdag Campus PIVA 
23 april, 11 > 17 uur – Antwerpen 
 

CVO Vitant, het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs zet op 23 april haar deuren 

open op Campus PIVA. Kom kennis maken met de HORECA-opleidingen zoals bakkerij, 

slagerij, sommelier, kok en kelner. En proef van de mode-, gids- en reisleideropleidingen. 

CVO Vitant biedt ook een waaier van opleidingen waarmee je een diploma secundair 

onderwijs kan behalen. Met 6 leslocaties en meer dan 70 opleidingen zorgt CVO Vitant 

ervoor dat je als volwassene volop je talenten ontwikkelt. Meer informatie op 

www.cvovitant.be. 

 

Adres CVO Vitant, Campus PIVA, Desguinlei 244, Antwerpen  

Perscontact: Hilde Verhelst, hilde.verhelst@cvovitant.be, M 0473 70 78 10 

PTS Boom - Opendeurdag 
23 april, 10  17 uur - Antwerpen 
 

Op zaterdag 23 april 2022 zet Provinciaal Technische School (PTS) Boom de deuren open 

voor alle leerlingen en ouders. Interesse in een STEM-opleiding? Kom dan zeker een kijkje 

nemen of schrijf je in voor een privé rondleiding door de school (te boeken vanaf maart 

2022). Ook tijdens de opendeurdag kan je je inschrijven voor schooljaar 2022-2023. 

Meer info: www.ptsboom.be. 
 

Adres: PTS campus Boom, Beukenlaan 44 1, Boom  

Perscontact:  Arnold Callay, directeur, T 03 880 82 00, M 0476 76 21 27,  
E arnold.callay@provincieantwerpen.be 
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Lentewandeling 
24 april, 10 > 12.30 uur - Heist-op-den-Berg 
 

Voorzichtig piept de lente tussen de bomen. Kunnen we ze ontdekken bij planten en dieren? 

Met de boswachter als gids neem je afscheid van de winter en zoek je sporen van nieuw 

leven. Deze lentewandeling voor gezinnen met kinderen gaat door op 24 april in het 

Provinciaal Groendomein De Averegten. Gratis deelname, inschrijven is noodzakelijk via 

www.provincieantwerpen.be > De Averegten. Als de activiteit volzet is worden de 

inschrijvingen vroeger stopgezet. 

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

Erfgoed dag: De boer op! 2022 
24 april, 10.30 > 17 uur - Deurne 
 

De kinderboerderij in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof heeft een lang en rijk 

verleden. Toen de boerderij in 1921 eigendom werd van de provincie Antwerpen, werd ze 

omgetoverd tot proefboerderij. De leerlingen van de naastgelegen Landbouw- en 

Huishoudschool leerden er de praktische kneepjes van het vak. 100 jaar later zijn de 

restanten van dat rijke verleden nog op verschillende plekken op het erf terug te vinden. 

Kom samen met ons op ontdekking! Inschrijven is verplicht en kan via 

www.provincieantwerpen.be > kalender Rivierenhof 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, 2100 Deurne 
Perscontact: Anouche De Keyzer T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be 

Hertberg vroeger en nu, Erfgoedwandeling met gids Jos Gysels 
24 april, 14 > 16 uur - Herselt 
 

Er valt heel veel te vertellen over de geschiedenis van het Provinciaal Groendomein 

Hertberg. Doorheen de jaren en eeuwen veranderde het landschap, wandelden er boeiende 

personen en was het bos het decor voor schilders en kunstenaars. Gids Jos Gysels neemt 

ons mee op een historisch pad. We komen alles te weten over het Hertberg van vroeger en 

nu en we zetten ons in de voetstappen van kunstenaars en historische figuren. 

Inschrijven is noodzakelijk en kan via  www.provincieantwerpen.be > Hertberg 

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

Week 17: 25 tot 30 april 

Overlezen op Reis : Koen Peeters & Layla El-Dekmak  
27 april, 20.15 > 22.00 uur – Mol  

 

Het panel van Overlezen (het boekenprogramma van provinciaal cultuurhuis de Warande) 

pakt zijn koffers en verhuist voor een reiseditie naar Mol. Hoofdgast Koen Peeters leest voor 

uit zijn nieuwe roman ‘De minzamen’. Radiomaakster Layla El-Dekmak verrast met haar 

favoriete boek. Het zuiders duo Trastiempo zorgt voor een streepje muziek.   

Meer info: www.getouw.be 

 
Adres: Zaal ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, Mol  

Perscontact: Annemie Bosch, bibliotheek Mol, E annemie.bosch@gemeentemol.be  

Workshop botanisch tekenen  
28 april, 9 > 16.30 uur - Kalmthout 
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De tuin van het Arboretum 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 begeleidt. Er is ook een zomerworkshop op donderdag 16 juni 

en een herfstworkshop op 15 september. Doelgroep: vanaf 18 jaar. 

Meer info: www.arboretumkalmthout.be 

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

Buitenlesdag met 'Buitenlesdagchallenge'! 
28 april 
 

Op donderdag 28 april vliegen alle leerlingen weer buiten tijdens de 6e Buitenlesdag van 

MOS! Heel wat scholen trokken de afgelopen jaren omwille van corona vaker dan anders 

met hun leerlingen naar buiten. Virologen riepen op om zoveel mogelijk buiten les te geven. 

Buitenklassen en andere groene zones bewijzen meer dan ooit hun nut. Niet enkel de 

speelplaats kan dienst doen als buitenklas, ook in de schoolomgeving zijn er plekken die 

buiten leren mogelijk maken. Denk aan parkjes, sportterreinen, enz. 

In samenwerking met Natuurpunt lanceert MOS dit jaar de 'Buitenlesdagchallenge'! Ga 

samen met je klas op safari op en rond je school en breng op Buitenlesdag zoveel mogelijk 

wilde plant- en diersoorten in kaart. Met de app Obsidentify van Natuurpunt is dat 

kinderspel! Meer info: www.mosvlaanderen.be 

 

Perscontact: Karoline Hofmans, T 015 30 61 25, E Karoline.HOFMANS@provincieantwerpen.be 

avAnt onderwijs - Opendeurdag  
30 april, 10 > 16 uur - Antwerpen 

 

Op zaterdag 30 april zwaaien de deuren van avAnt Provinciaal Onderwijs open voor de 

Opencampusdag. Bezoek de campussen Rivierenhof, Brialmontlei en/of Jacob Jordaens en 

ontdek hoe onze school eruit ziet en hoe onze lokalen zijn ingekleed. Wil je zeker zijn dat je 

genoeg tijd hebt om op je gemak door onze campus te lopen? Schrijf je dan in vanaf 21 

maart 2022 en laat je rondleiden door een van onze fantastische leerkrachten.  

Onze school telt 3 campussen: 

Campus Jordaens: voor opleidingen in het domein gezondheid of voor de eerste graad  

Campus Brialmontlei: voor opleidingen in de domeinen wetenschappen, handel, chemie, 

veiligheid of sport. 
Campus Rivierenhof: voor de eerste graad en voor opleidingen in de domeinen kunst | 

publiciteit, mode, wetenschappen en ondernemen.  

Meer informatie vind je op www.avantonderwijs.be > opendeurdag 

 
Adres: avAnt, campus Rivierenhof, Turnhoutsebaan 250, Deurne 
avAnt, campus Jacob Jordaens, Jacob Jordaensstraat 21, Antwerpen 

avAnt, campus Brialmont, Brialmontlei 45, Antwerpen 

Perscontact: Tine Pauwels, T 03 286 41 67, M 0493744607  

Tuinkriebels Vrieselhof 2022 
30 april > 1 mei, 10 > 18 uur - Ranst 
 

De jaarlijkse plantenmarkt en tuinbeurs is intussen een referentie bij de liefhebbers. 10 jaar 

al staat Tuinkriebels garant voor veel planten en gedeelde passie voor de hof. Tijdens de 

jubileumeditie staan eetbare planten en bloemen in de kijker. Vraag raad aan kenners, proef 

tuinoogsten en ontdek ambachtelijke brouwsels in het betoverend kader van het Provinciaal 
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Groendomein Vrieselhof.  

Meer informatie vind je op www.provincieantwerpen.be > Tuinkriebels Vrieselhof 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrieselhof, Schildesteenweg 95, Ranst  
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 

Cocktailavond 

30 april, 17.30 > 21 uur - Boom  
 

Door het succes van vorig jaar organiseert wielercafé De Musette dit jaar opnieuw twee 

cocktailavonden! Kom genieten van 3 cocktails en 1 mocktail met tapasplank naar keuze. 

Meer info op www.musette.be.  

 
Adres: Wielercafé De Musette, Hoek 129, Boom 
Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, kathleen.vandendriessche@deschorre.be 

Tentoonstellingen  

Ode aan verwondering – Mieke Sanders 
> 24 april - Kalmthout 
 

Mieke Sanders heeft een speciale band met het Arboretum: reeds in haar prille jeugd kwam 

ze naar deze plantentuin en trachtte er met haar eerste fototoestel de schoonheid en de 

impressies te vatten en te kunnen weergeven. Nog steeds wordt ze geraakt en betoverd 

door de schoonheid van deze natuur. 

Het werk van Mieke Sanders wordt gevormd en geïnspireerd door de diepe band die zij voelt 

met de natuur. De invloeden die haar emotioneel raken en verinnerlijken, vormen de 

impressies die tot uiting komen in haar lyrisch abstracte werken. 

Door haar werk als begeleider bij activiteiten ging ze op zoek naar meer en andere 

expressiemiddelen. Die vond ze via cursussen en workshops , schildersessies in binnen- en 

buitenland met de “Poperingegroep” en met vriendenkring “’t Palet”. 

De werken in deze tentoonstelling zijn uitgevoerd in acryl op doek, gemengde technieken. 

Meer info: www.arboetumkalmthout.be 

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

Fototentoonstelling ‘Glastuinbouw anders belicht’ 
tot en met 21 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’. Vier deelnemers wonnen een mooie prijs. Een selectie van de 

spraakmakendste foto’s van deze wedstrijd is nog tot en met 21 april 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. Vanaf 22 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 
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Chocoladeraket van PIVA op Space expo ‘Space The Human Quest’ 
23 april > 30 juni, 10 > 18 uur, #Antwerpen  

 

Tijdens deze tentoonstelling in Antwerp Expo kan je de wereld van ruimtevaart van vroeger 

en nu van dichtbij beleven. Je ziet levensgrote replica’s van historische ruimtevaart en 

maakt de maanlanding zelf mee! Op deze tentoonstelling kan je ook de zelfgemaakte 

chocoladeraket van PIVA bewonderen. 

Meer informatie vind je op: www.xpospace.be  

 
Adres: Antwerp Expo, Vogelzenglaan 7, Antwerpen 
Perscontact: Heidi Wittevrongel, T +32 32 42 26 10, M Heidi.wittevrongel@provincieantwerpen.be  en  
Kris Van Rysselberghe, T 0471 67 21 47 

Fototentoonstelling ‘Door het oog van de domeinwachters’ 
tot 24 juni #Retie 
 

De domeinwachters van het Provinciaal Groendomein Prinsenpark zijn dé kenners van dit 

groendomein. Tijdens hun dagelijkse rondes in het park maken zij o.a. prachtige foto’s en 

filmpjes van de fauna en flora. Zij delen deze mooie plaatjes en hun kennis erover op 

Instagram. Hoog tijd om ze ook eens tentoon te stellen in het bezoekerscentrum! 
De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum. 

Telkens het rerste weekend van de maand (12u30-16u) en elke weekdag 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  

Van Michaux tot Merckx 

> 27 augustus - Boom  
 

Het wielermuseum De Velodroom pakt uit met de tentoonstelling ‘Van Michaux tot Merckx’. 

Ontdek er 30 unieke fietsen uit de opmerkelijke privécollectie van Jan Op de Beeck. Deze 

collectie toont een mooi overzicht van de technische evolutie van het ‘stalen ros’. De 

tentoonstelling begint met een ‘Michaux’ uit de jaren 1860: bij deze unieke fiets zaten de 

trappers in het houten voorwiel. Fietsen op een ‘Michaux’ was geen sinecure. Begin 1890 

brak de safety-fiets door. Met zijn bijna even grote wielen en kettingaandrijving op het 

achterwiel is hij het prototype van de moderne fiets. De Velodroom drukt haar stempel op 

deze tijdelijke tentoonstelling door enkele unieke wielertruitjes te koppelen aan deze fietsen, 

van renners of ploegen die met een bepaald model ook effectief hebben gekoerst. Enkele 

retro affiches maken de tentoonstelling compleet. Meer info op www.deschorre.be.  

 
Adres: De Velodroom, Hoek 129, Boom 
Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, kathleen.vandendriessche@deschorre.be 

Langlopende activiteiten buiten 

De kerselaars bloeien 
1 > 30 april - Kalmthout 
 

In april is het volop genieten van lente in de arboretumtuin. Volg de bloesemroute en 

wandel onder kleurrijke wolken van bloeiende kerselaars. De collectie van Arboretum 

Kalmthout bevat heel wat bijzondere, vaak zeldzame en oude exemplaren.  

Meer dan 60 jaar geleden plantten Jelena en Robert De Belder de eerste kerselaars in 

Arboretum Kalmthout aan. Het zijn nu oude en monumentale sierkersen. Later 

introduceerden zij vele nieuwe, eigen selecties. Door de grote variatie aan Japanse 
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kerselaars staan er op ieder moment van de lente wel in bloei. Een handig gidsje over de 

kerselaars en een uitgestippelde route leiden je doorheen de lentetuin. 

www.arboretumkalmthout.be 

 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 

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

Een ei-genzinnige paasspeurtocht aan het Zilvermeer 
1 > 24 april - Mol  
 

Tijdens de paasvakantie kan je genieten van het Zilvermeer op z’n paasbest. Met je 

speurkaart in de hand doorkruis je het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer op zoek naar 

alle paaseitjes uit je mandje. Kan je de verschillende eieren vinden? De zoekzone voor de 

eieren bevindt zich in de speeltuinzone van domein Zilvermeer. Meer info over de 

toegangsprijzen vind je op www.zilvermeer.be. Tijdens het openingsweekend op 2 en 3 april 

geniet je van gratis toegang tot het Zilvermeer ! 

 
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, dorien.hofkens@zilvermeer.be  

Paasspeurtocht 
> 18 april - Kalmthout  
 

Tijdens de paasvakantie kunnen kinderen en hun familie samen genieten van de eerste 

lentedagen en meespelen met een leuke paasspeurtocht. Overal in de arboretumtuin in 

Kalmthout hebben de tuiniers kleurrijke afbeeldingen van paaseieren verstopt. Met een 

speurkaart in de hand tellen de jonge speurders zoveel mogelijk eieren bij elkaar. Als 

beloning wacht hen een chocoladeverrassing. En ook de striphelden Suske & Wiske brengen 

vanuit het Kalmthouts Suske en Wiske Kindermuseum extra opdrachten mee. Pret 

verzekerd voor jong en oud! 

Kinderen jonger dan 12 jaar bezoeken de tuin gratis, een speurkaart kost € 2,50. 

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

Blotevoetenpad Kesselse heide 
2 april tot 18 april, 10 > tot 16.30 uur - Nijlen 

 

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

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

hindernissen. Geniet, voel en beleef! 

Meer informatie vind je op 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 en 

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

Wat ruist daar door het struikgewas? 
2 april > 30 juni – Mechelen 
 

Tijdens deze doe-het-zelf wandeling in het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark maak je 

kennis met waargebeurde Vrijbroekverhalen. Onderweg kom je een aantal qr-codes tegen. 

Scan de code en luister naar een verhaal verteld door één van onze medewerkers. 

De verhalen achter de codes veranderen regelmatig. De wandeling kan je maken van 2 april 

tot 30 juni. Kom dus zeker nog eens terug om nieuwe verhalen te horen.  
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Meer informatie vind je op: www.provincieantwerpen.be > Vrijbroekpark  

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 80, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Zalig cruisen op het platteland met de eTuktuks 
2 april > 6 november – Laakdal 
 

Heb je ooit al met een eTuktuk gereden? In de stoomzagerij in Laakdal kan je er eentje 

huren. Ga voor instant vakantiegevoel en toer rond met je eigen elektrisch aangedreven 

Tuktuk. Het prachtige uitzicht op het platteland krijg je er gratis bij. Adellijke kastelen, 

pittoreske dorpjes en uitgestrekte bossen en velden zoeven voorbij. Proef onderweg van 

lekkere streekproducten of trek de natuur in voor totale ontspanning. 

Meer informatie vind je op www.etuktuks.be. 

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

Spoorfietsen tussen Kapellen en Brasschaat 
2 april > 6 november, Kapellen 
 

Op zoek naar een leuke activiteit? Fiets dan mee in het spoor van de militairen van Kapellen 

naar Brasschaat en terug. Op een gezinsfiets kan je met twee personen trappen terwijl nog 

maximum drie personen plaatsnemen op een bankje. Zie je het grootser, dan kan je een 

groepsfiets voor 8 personen huren.  

Het avontuur start aan de Fortsteenweg in Kapellen. Neem plaats op een spoorfiets en trap 

vijf kilometer naar kwartier Noord in Brasschaat. Onderweg rijd je door het bos in een 

historisch waardevol en ongerept landschap. Je fietst over de befaamde antitankgracht die 

tussen de twee Wereldoorlogen werd aangelegd.  

Meer informatie vind je op www.spoorfietsen.be.  
 
Adres: Fortsteenweg 47, Kapellen 

Perscontact: Philippe De Backer, T 015 22 82 30, E philippe.debacker@kempenslandschap.be 

Klompenbelevingspad 
2 april > 30 oktober - Laakdal 
 

Het speciaal aangelegde Klompenbelevingspad maakt het lopen op klompen tot een niet te 

vergeten belevenis. Stel je voor: het ene moment wandel je over droog zand, even later 

over kiezels en keien, houtsnippers of krakende takken… Want dat is namelijk het speciale 

van dit pad: het is opgebouwd uit verschillende ondergronden. Elke ondergrond maakt een 

ander geluid, heeft een andere geur en geeft je een ander gevoel als je er overheen loopt. 

Minstens zo avontuurlijk zijn de trappen van boomstammen, de oneffenheden en de 

hellingen in het pad, de wiebelbrug, een vlondernetwerk tussen de bomen… Dan moet je 

goed opletten waar je je klompen neerzet en je echt concentreren. Maar vooral zal iedereen 

hier enorm veel plezier hebben! Meer informatie vind je op www.klompenmuseum.be 

 
Adres: Klompenmuseum Houthoek 66, Laakdal 
Perscontact: Philippe De Backer, T 015 22 82 30, E philippe.debacker@kempenslandschap.be 

Wedstrijd Wandeling van het jaar 

 

Wie volgt ‘Steenbakkerstunnels herontdekt’ in Boom, Niel en Rumst op als wandeling van 

het jaar?  Er staan vijf kandidaten op de shortlist. Wandelaars kunnen tot en met 31 

augustus stemmen voor hun favoriet op www.wandelingvanhetjaar.be. 

In september maakt Toerisme Provincie Antwerpen de winnaar bekend. 
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Meer info: www.wandelingvanhetjaar.be (website met shortlist live vanaf 28 maart) 

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

Jeugdtheater: Boom Onderzoek Specialisten gezocht 

Boom - Mechelen - Mol - Retie - Herselt 
 

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

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

Provinciaal Groendomein Hertberg in Herselt 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 en 

www.provincieantwerpen.be > Hertberg  

 
Adressen:  
Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 
Provinciaal Recreatiedomein De Nekker, Nekkerspoel-Borcht 19, Mechelen 

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 
Provinciaal Groendomein Hertberg, , Diestsebaan 28, Herstelt 
 
Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, kathleen.vandendriessche@deschorre.be 
Nena Agyei, T 014 82 95 13, , E nena.agyei@zilvermeer.be 
en Dorien Hofkens, T 014 82 95 14, E dorien.hofkens@zilvermeer.be 
Sharon Van Damme, T 015 55 70 05, M 0484 14 80 91, sharon.vandamme@provincieantwerpen.be 

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

Zelf-doewandelingen in het Rivierenhof  
Deurne 

 

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

smartphone in de hand. Op de website kun je verschillende digitale wandelingen 

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

leuke avontuurlijke routes om met jouw huisdier te beleven. 

Meer info: 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 

Fietsfotozoektocht 
2 april > 1 september - Retie 
 

Spring op je fiets naar het Prinsenpark en volg de prachtige Prinsjesroute (26 km) via de 

knooppunten. Onderweg zoek je foto’s en zet je ze in de juiste volgorde op het 

wedstrijdformulier. Onderweg passeer je o.a. langs Groendomein Hoge Mouw en 2 molens. 

De fietstocht vertrekt en eindigt in het Prinsenpark. Wedstrijdformulier gratis af te halen in 

het Prinsenpark of te downloaden op onze website vanaf 2 april.   

www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark 

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

Kinderboerderij Rivierenhof 
van zondag t/m donderdag  #Deurne 
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Het erf van de Kinderboerderij aan de Parkweg in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof 

is van zondag t/m donderdag elke namiddag open van 13 tot 17 uur. Een bezoekje aan de 

dieren en de moestuin is gratis, vooraf reserveren is niet nodig.  

www.provincieantwerpen.be > kalender Rivierenhof 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Parkweg via, 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 

Schapen op de kolonie 
april > november – Merksplas – Wortel 

 

Sinds 2010 trekt de herder van vzw Kemp van april tot oktober met zijn schapen door de 

dreven van Wortel- en Merksplas-Kolonie om de grasbermen kort te houden. De 

aanwezigheid van de kudde is een recreatief én ecologisch kwaliteitslabel voor de Kolonies, 

daarom blijven Kempens Landschap, de gemeenten Hoogstraten en Merksplas en het 

Agentschap voor Natuur en Bos het project samen ondersteunen. Ook het Agentschap 

Onroerend Erfgoed draagt financieel bij aan het project. 

In april komen de schapen dit jaar voor het eerst weer naar buiten. De eerste twee weken 

zullen ze opduiken in Merksplas-Kolonie, daarna grazen ze twee weken in Wortel-Kolonie. Je 

kan de route van de herder en zijn kudde volgen op de infoborden in de Kolonies. De herder 

geeft je trouwens met plezier een woordje uitleg over de schapenbegrazing. Spreek hem 

dus gerust aan! 

 
Adres: Kapelstraat aan het kerkhof, Merksplas 

Perscontact: Philippe De Backer, T 015 22 82 30, E philippe.debacker@kempenslandschap.be 

Sprookjes op zondag 
op zondag, 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 (Antwerpen). 

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

www.provincieantwerpen.be > kalender Rivierenhof  

 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Parkweg via, 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 

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

Topnatuur in het grensgebied met vernieuwd wandelnetwerk Kempens Landgoed 
Beerse - Brecht – Lille - Malle - Ranst - Rijkevorsel - Schilde - Schoten - Vosselaar - Zoersel 
 

Europese topnatuur, driesterrenstiltegebied of rustgevend bos? Het vernieuwde 

wandelnetwerk Kempens Landgoed in Arendonk, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout 

serveert het allemaal. De update door Toerisme Provincie Antwerpen resulteert in 38 km 

extra trajecten en nóg meer wandelplezier. 

De vernieuwde wandelkaart bevat alvast vijf aanraders: ‘Molenheide in Ravels’ (6,9 km), 

‘Landschap vol contrast in Oud-Turnhout’ (10,5 km), ‘Hoge Vijvers en Zwartven in 

Arendonk’ (10,1 km), Ontdekkingstocht in Turnhout (10,6 km) en de rolwagenvriendelijke 

wandeling ‘Drempelvrij in Turnhout’ (2,4 km). 

Meer info: www.kempen.be/wandelnetwerk-kempens-landgoed-topnatuur-het-grensgebied 
 
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 

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? In 2021 vierde deze orde haar 900ste verjaardag. Ter 

gelegenheid hiervan nodigde landschapspark de Merode je van harte uit om kennis te 

maken met deze rijke geschiedenis. Er is goed nieuws want het feestjaar wordt in 2022 

gewoon verdergezet! Twee brochures met 13 wandelroutes en 8 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, Herselt 
Perscontact: Stefanie Peterson, T 014 25 81 43, E info@landschapsparkdemerode.be 

Algemene persinfo provincie Antwerpen 

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

veiligheidsmaatregelen i.k.v. COVID-19. 
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Algemeen perscontact provincie Antwerpen: 
Tina Van Leuven, Persverantwoordelijke provincie Antwerpen 

Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen 

E Tina.Vanleuven@provincieantwerpen.be , M 0499 16 07 04, 03 240 63 51 

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

bij perscontact@provincieantwerpen.be 
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