
 

Activiteitenkalender 

Juni 2022 
Provincie Antwerpen 

 

De zomer komt eraan … tijd om te (spoor)fietsen, te picknicken, te slapen in een cocoon, te 

genieten van openluchttheater en muziek of te bosbaden, de Wandeling van het Jaar te 

kiezen … In juni vieren we vooral de rozen en ontdekken de vele geuren en kleuren van de 

natuur. De vervelende beestjes nemen we er graag bij. 

Week 22: 1 tot 5 juni 

Sono io? – Circus Ronaldo 
1 > 5 juni - Lille 
 

De wortels van Circus Ronaldo reiken terug tot ver in het verleden, met Danny en Pepijn als 

zesde en zevende generatie. Met zeven als heilig getal brengen ze nu een ode aan dit 

verleden: ‘Sono io?’ (‘Ben ik dat?). Het is een queeste naar hereniging, tussen vader en 

zoon, tussen speler en publiek, tussen oude glorie en nieuwe kansen. De productie is een 

samenwerking van de gemeente Lille, gemeente Vosselaar, Vaart Beerse en cultuurhuis de 

Warande.  

Meer info en tickets: www.warande.be > Sono io? — Circus Ronaldo 

 
Adres: Het Gielsbos, Vosselaarseweg 1, Lille  
Perscontact: Heleen De Munck, T 014 472 309, E heleen.demunck@warande.be  

Modeshow ‘A sparkle of nature’  
2 > 3 juni, 19.30 uur > 22.30 uur - Merksem 
 

Na twee jaar afwezigheid is de modeshow van de leerlingen Mode van avAnt Provinciaal 

Onderwijs helemaal terug. Met ‘A sparkle of nature’ als thema zal hun collectie twee 

avonden lang te zien zijn in de Volkslust in Merksem.  

Info en tickets: Meer info en tickets op de website van avAnt. 

 
Adres: De Volkslust, Van Heybeeckstraat 26, Merksem  
Perscontact: Nathalie Symoens, M 0475 21 65 63, E nsymoens@avantonderwijs.be  

Punk in Drublic  
4 juni, 14 uur > 23.45 uur - Boom 

 

Het Music & Craft Beer Festival “Punk In Drublic” georganiseerd door Fat Mike (NOFX) zakt 

voor de eerste keer af naar België. Naast NOFX staan er nog mooie namen op het festival 

zoals Me First And The Gimme Gimmes. Dit alles badend in een duurzaam kader en op het 

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre.  

Meer info en tickets: www.deschorre.be > Punk in drublic - Ecofest 

 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 

Perscontact: Kim Vervoort (Brakrock), M 0493 29 84 22, E kim@brakrock.com  
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Schaapscheerfeest  
5 juni, 13 uur > 16 uur - Nijlen 
 

Het is feest op de Heide. De zomer is in zicht en de heideschapen trekken hun jasje uit. 

Tijdens het jaarlijks feest op de Provinciaal Groendomein Kesselse Heide zetten we de heide 

met zijn fauna en flora in de bloemetjes. Een gezellige heidebar, muziek, honing proeven, 

demonstraties schapenscheren en schapenhoeden én een knutselworkshop voor kinderen. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Schaapscheerfeest 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Kesselse Heide, Vaerestraat 4, Nijlen 

Perscontact: Katrien Sluyts, T 03 360 52 24, E katrien.sluyts@provincieantwerpen.be  

Week 23: 6 tot 12 juni 

Plantendag met Kunstenaarsmarkt 
6 juni, 10 > 17 uur - Boom 
 

Op Pinkstermaandag is het weer tijd voor de jaarlijkse Plantendag van Provinciaal 

Groendomein De Schorre. Maar dit jaar verhuist het evenement naar het gemeentelijk park 

van Boom én wordt het uitgebreid met een kunstenaarsmarkt. Op deze dag kan je dus 

prachtige planten kopen, kunst ontdekken, allerlei creatieve mensen aan het werk zien, 

genieten van een drankje en een hapje en dat alles in het gezellige decor van het park. 

Meer info: www.deschorre.be > Plantendag met Kunstenaarsmarkt 

 
Adres: Gemeentelijk Park Boom, Acacialaan, Boom  
Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, E kathleenvandendriessche@deschorre.be 

Theaterfestival BROEK 
10 > 12 juni - Mechelen 

 

De Zomer is van Mechelen begint opnieuw met BROEK: kunstencentrum nona organiseert 

op 10, 11 en 12 juni de derde editie van dit openluchtfestival in het Provinciaal 

Groendomein Vrijbroekpark. Na twee zomers zonder voluit te kunnen gaan, zal dit festival 

één van de eerste zijn waarop het publiek opnieuw ten volle live kan genieten van circus, 

dans, muziek en theater. Tijdens het festival zal ook het nieuwe parkbier ‘Kruipend 

moerasscherm’ gelanceerd worden. 

Meer info en tickets: www.provincieantwerpen.be > Theaterfestival BROEK 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 451 384, sarah.wouters@provincieantwerpen.be  

Themawandeling ‘Wandelen door het lusthof van Venus en Satyr’ 
11 juni, 13.30 uur > 15.30 uur - Boom 
 

Wil je Provinciaal Recreatiedomein De Schorre en haar natuur op een andere manier leren 

kennen? Schrijf je dan in voor een unieke wandeling met huisgids Jan Vaeck. Tijdens deze 

themawandeling leer je meer over lustwekkende planten. Jan verklaart de 

naamsbeschrijvingen en vertelt je meer over de gebruiken.  

Opgelet: deze wandeling is vanwege de inhoud niet geschikt voor kinderoren. 

Meer info en tickets: www.deschorre.be > "Wandelen door het lusthof van Venus en Satyr" 

 
Adres: Start- en eindpunt: Wielercafé De Musette, Hoek 131, Boom  

Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, E kathleenvandendriessche@deschorre.be 

Begeleid bosbaden  
12 juni, 8.30 uur > 11.30 uur - Mechelen 
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Een gids neemt je mee op stap voor een rustgevende sessie bosbaden in het Provinciaal 

Groendomein Vrijbroekpark. Zo leer je technieken van het bosbaden kennen die je 

vertragen en dichter bij de natuur en jezelf brengen. Het langzame tempo zorgt ervoor dat 

je alle facetten van de natuur intens beleeft. Je ervaart hoe het bos je kan helpen om 

bewuster in het moment te staan. Bosbaden geeft  energie, ruimte en inspiratie voor frisse 

ideeën. Meer info en tickets: www.provincieantwerpen.be > Begeleid bosbaden 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 451 384, sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Rozenfeest Rivierenhof  
12 juni, 11 uur > 18 uur - Antwerpen 

 

Na jarenlange werken in de Rozentuin stelt het Provinciaal Groendomein Rivierenhof tijdens 

het Rozenfeest graag de vernieuwde collectietuin voor aan alle bezoekers. Bezoekers 

worden in en rond de rozentuin verwend met optredens, rozenkwekers, workshops, lekkers 

en dat allemaal in het teken van de roos. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Rozenfeest Rivierenhof 2022 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 
Perscontact: Ann Moorkens, T 03 360 52 14, E ann.moorkens@provincieantwerpen.be 

Feest in het Park  
12 juni, 13 uur > 18 uur - Retie 
 

50 jaar Prinsenpark! Dat moet gevierd worden! Met een nieuw bezoekerscentrum, nieuwe 

speelzones,... zijn er redenen genoeg om feest te vieren in het Provinciaal Groendomein 

Prinsenpark. Kom deze gouden verjaardag mee vieren tijdens een groot openluchtfeest met 

animatie, workshops, begeleide wandelingen, optredens en catering. Niet te missen dus! 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Feest in het Park 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 270 013, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be  

Week 24: 13 tot 19 juni 

Rozentuinen in bloei 
14 > 26 juni - Mechelen 

 

Juni is de rozenmaand. De rozen staan nu op hun mooist. Het ideale moment om te 

genieten van hun kleur en geur, kortom van hun schoonheid. Van 14 tot en met 26 juni 

organiseert Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark allerlei activiteiten in en om de 

rozentuinen. 

Neem deel aan de geleide wandelingen, ga zelf op stap met de doe-het-zelfwandeling, 

geniet van een heerlijke high-tea op de nieuwe picknickplek nabij de rozentuinen of schrijf 

je in voor één van de leerrijke workshops. 

Meer info en alle activiteiten: www.provincieantwerpen.be > Rozentuinen in bloei   

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 451 384, sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Workshop botanisch tekenen 
16 juni, 9 > 16.30 uur - Kalmthout 
 

De arboretumtuin Kalmthout biedt heel wat inspiratie voor een botanisch tekenaar. Zowel 
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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. 

Meer info en tickets: www.arboretumkalmthout.be > Workshop botanisch tekenen 

 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout  

Perscontact: Abraham Rammeloo, T 03 641 82 32, E abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be 

Workshop verwerken van rozenblaadjes 
16 juni, 15 > 18 uur - Mechelen 
 

In juni staan de rozen op hun mooist. Maar ook deze mooie rozen verliezen hun blaadjes. 

Met rozenblaadjes kun je siropen en andere lekkers maken. Angélique vertelt je graag wat 

je zoal met rozenblaadjes kunt bereiden. Tijdens de workshop in het Provinciaal 

Groendomein Vrijbroekpark ga je ook actief aan de slag zodat je met een lekkere siroop 

naar huis kunt gaan. 

Meer info en tickets: Provincie Antwerpen > Workshop verwerken van rozenblaadjes 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 451 384, sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Cocktailavond bij De Musette 
18 juni, 17.30 uur > 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.deschorre.be > Cocktailavond 

 
Adres: Wielercafé De Musette, Hoek 131, Boom  
Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, E kathleenvandendriessche@deschorre.be 

Ontbijt bij De Musette 
19 juni, 9.30 uur > 11.30 uur - Boom 
 

Goed begonnen is half gewonnen! Start daarom jouw dag met een heerlijk ontbijtbuffet in 

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

een overheerlijk en uitgebreid ontbijtbuffet.  

Reservaties via www.deschorre.be > Ontbijt bij De Musette  

 
Adres: Wielercafé De Musette, Hoek 131, Boom  

Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, E kathleenvandendriessche@deschorre.be 

Introductie Bosbaden 
19 juni, 9.30 uur > 12 uur OF 13.30 uur > 16 uur - Antwerpen 
 

Breng je graag tijd door in de natuur? Kom dan eens mee bosbaden in het Provinciaal 

Groendomein Rivierenhof! Bosbaden ontstond in Japan als Shinrin Yoku en heeft tal van 

gezondheidsvoordelen. Het verschil met een gewone wandeling is dat je bewust je zintuigen 

opent en traag en in stilte wandelt. Hierdoor ontspan je echt en kom je in het hier en nu. 

De gids nodigt je met oefeningen uit om meer verbinding te voelen met de natuur. Nadien 

ben je weer helemaal opgeladen! 

Meer informatie en tickets: www.provincieantwerpen.be > kalender Rivierenhof 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof -Infopunt Domeinwacht, Turnhoutsebaan 246, Deurne   

Perscontact: Kee Van den Eynde, T 03 327 35 07, E kee.vandeneynde@provincieantwerpen.be 
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Week 25: 20 tot 26 juni 

Begeleid bosbaden ‘Midsummer’ 
21 juni, 20 > 23 uur – Mechelen 
 

Op de langste dag van het jaar kan je opnieuw bosbaden in het Provinciaal Groendomein 

Vrijbroekpark. Een gids neemt je mee op stap voor een rustgevende sessie bosbaden. Zo 

leer je technieken van het bosbaden kennen die je vertragen en dichter bij de natuur en 

jezelf brengen. Het langzame tempo zorgt ervoor dat je alle facetten van de natuur intens 

beleeft. Je ervaart hoe het bos je kan helpen om bewuster in het moment te staan. 

Bosbaden geeft  energie, ruimte en inspiratie voor frisse ideeën. 

Meer info en tickets: www.provincieantwerpen.be > Begeleid bosbaden 'Midsummer' 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 451 384, sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Wachten op Godot 
21 juni > 2 juli, 20.15 > 22.15 uur - Ravels 

 

Cultuurhuis De Warande organiseert van 21 juni tot 2 juli de theatervoorstelling ‘Wachten 

op Godot’ op een speciale locatie. Koen De Sutter, Tom Dewispelaere, Nico Sturm en Tom 

Van Dyck spelen in openlucht in Weelde deze oerklassieker. Actueler dan ooit. 

Meer info en tickets: www.warande.be > Wachten op Godot 

 
Adres: Weelde Depot, NAVO-hal, Geeneinde 54, Ravels  
Perscontact: Heleen De Munck, T 014 472 309, E heleen.demunck@warande.be 

Pennenzakkenrock 
23 juni, 8 > 17 uur - Mol 

 

Op 23 juni vindt Pennenzakkenrock eindelijk opnieuw plaats op het Provinciaal 

Recreatiedomein Zilvermeer in Mol en dat zal de jeugd geweten hebben. De provincie 

Antwerpen en de organisatie van Pennenzakkenrock pakken uit met een topaffiche: onder 

andere Camille, Regi en Metejoor mogen zorgen voor een fijne afsluiter van het schooljaar. 

Meer info en tickets: www.pennenzakkenrock.be   

 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol  

Perscontact: Dorien Hofkens, T 014 82 95 14, M 0493 83 99 21, dorien.hofkens@zilvermeer.be 

Workshop eetbare wilde planten 
24 juni, 13 > 16 uur - Mechelen 
 

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

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

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

Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark. Ze is herboriste en verdiept zich in het wildplukken. 

Maar meer nog geeft ze graag kennis en weetjes door, en wel op een speels filosofische 

manier.  

Meer info en tickets: www.provincieantwerpen.be > Workshop eetbare wilde planten 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 451 384, sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Vertelwandeling Vrieselhof 
24 juni, 19 > 21 uur - Ranst 
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De avond van Sint Jan is traditioneel een avond om feestelijk samen te zijn. Nu kun je 

heerlijke verhalen snoepen. Vertellers en muzikanten nemen je mee op een verrassende 

wandeling door het prachtige Provinciaal Groendomein Vrieselhof. Met een hart vol 

deugddoende verhalen ben je klaar om de zomer in te gaan. 

Meer informatie en tickets: www.provincieantwerpen.be > kalender Vrieselhof 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrieselhof, Schildesteenweg 95, Ranst   

Perscontact: Lieve De Meyer, T 03 327 35 06, E godelieve.demeyer@provincieantwerpen.be 

Workshop courgettes verwerken 
25 juni, 14 > 17 uur - Mechelen 
 

Heb je ook een moestuin en geraak je op het toppunt van je seizoen de courgettes niet 

meer kwijt? De vriezer zit vol met soep en blokjes courgette. Je hebt al volop uitgedeeld aan 

familie, buren & vrienden. Maar wat kan er nog? Wat denk je van ingemaakte courgette met 

ajuin in een kurkumasausje, courgettes zoetzuur, een geweckte vegetarische pastasaus, 

geweckte courgettesoep, pickles, courgette-en-paprikasalsa,... en nog zo veel meer! Tijdens 

deze workshop in het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark maken we enkele ingemaakte 

gerechtjes en krijg je een hele bundel met recepten mee! 

Meer info en tickets: www.provincieantwerpen.be > Workshop courgettes verwerken 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 451 384, sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Natuurworkshop voor kinderen – Natuur in geuren en kleuren 

25 en 26 juni, 10 > 12 uur en 14 > 16 uur - Mechelen 

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

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

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

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

ontdekken en hun verbeelding te stimuleren. We gaan de bloemen in het park bekijken en 

ontdekken welke vlinders hier rond vliegen. Daarna gaan we zelf wierook maken. 

Meer info en tickets: Provincie Antwerpen > Natuurworkshop natuur in geuren en kleuren 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 451 384, sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Seizoenswandeling zomer 
26 juni, 10 > 12 uur - Mechelen 

 

In juni bloeien de rozen en ook de zomertuinen vertonen een prachtig kleurenpalet. 

Daarnaast komen ook de wilde bloemen tevoorschijn in de bloemenweides van het 

Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark. De domeinwachter neemt je mee op stap en laat je 

genieten van al dat moois. Deelnemen is gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Seizoenswandeling zomer 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 

Perscontact: Sarah Wouters, T 015 451 384, sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Vervelende beestjeswandeling 
26 juni, 14 > 16 uur - Herselt 

 

Teken, muggen, wespen, processierupsen, … Kriebelend, stekend, jeukend, vervelend. 

Samen gaan we op zoek naar de meest vervelende beestjes in en rond het bos van het 
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Provinciaal Groendomein Hertberg. Zijn de beestjes enkel lastig of ook nuttig? Deelnemen is 

gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Vervelende beestjeswandeling 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, Diestsebaan 28 a, Herselt 

Perscontact: Nancy Wouters, T 014 270 013, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Langlopende activiteiten buiten 

Slapen in ‘cocoon’ in Arboretum 
1 juni > 30 september - Kalmthout 
 

Tijdens Terra Nova 2022 kan je blijven slapen in een ‘cocoon’ in het Arboretum in 

Kalmthout. De bolvormige 'cocoon' tent hangt tussen de bomen en wiegt je zachtjes in 

slaap. Je checkt in voor sluitingstijd, daarna kun je in alle rust het domein verkennen. Maak 

een wandeling in de tuin, speel een gezelschapsspelletje bij sfeerlicht of ga gezellig uit eten 

in de buurt van het arboretum. Een picknickmand met vers ontbijt staat 's ochtends voor je 

klaar. 

Meer info en tickets: www.arboretumkalmthout.be > Cocoon 

 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout  
Perscontact: Abraham Rammeloo, T 03 641 82 32, E abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be   

Week van de Bij 
> 30 juni, Heist-op-den-Berg 

 

Bijen zijn ongelooflijk interessante en bezige diertjes! Dat kan je zeker tijdens de ‘Week van 

de Bij’ ontdekken in het Provinciaal Groendomein De Averegten. Er is een langlopende 

bijententoonstelling in het onthaalgebouw (tot 30 juni), een bijenfietstocht doorheen de 

gemeente met boeiende bijenvragen en –weetjes en een tekenwedstrijd voor jong en oud 

(met prijsuitreiking op 5 juni). 

Van 30 mei tot 5 juni is er doorlopend een outdoor-fototentoonstelling rond honingbijen, 

wilde bijen en wespen. Op woensdag 1 juni, zaterdag 4 juni en zondagnamiddag 5 juni 

houden onze imkers opendeur in de bijenhal. Daarnaast kan je op die dagen ook inschrijven 

voor onze bijenworkshops voor kinderen, telkens van 13u tot 16u.  

Op zondag 5 juni volgt tenslotte de Bijenmarkt: 

13u – 18u: markt met zowel imkers, bijenkasten, bijenmaterialen, infostanden,...  

13u – 16u: workshops  

17u: prijsuitreiking tekenwedstrijd  

Bekijk onze website voor meer info:  

https://www.provincieantwerpen.be > Averegten - Week van de bij 

 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg 

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

Magnoliawandeling - digitaal 
> 30 juni - Deurne 
 

De Magnoliaroute in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof leidt bezoekers langs een 

mooie selectie bloeiende bomen en struiken. Uit de ruim 140 aangeplante Magnolia's kozen 

we de mooiste, geurigste en bijzonderste bomen die in het vroege voorjaar bloemen 

dragen. Onderweg onthult deze 'schoonheid uit de oudheid' voor u enkele van haar 

verrassende geheimen.  

Ga naar www.provincieantwerpen.be > Magnoliaroute Rivierenhof om de app en de route te 

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

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

Wat ruist daar door het struikgewas? 
> 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 1 mei 

tot 30 juni. Kom dus zeker nog eens terug om nieuwe verhalen te horen.  

Meer informatie vind je op: www.provincieantwerpen.be > Vrijbroekpark - wat ruist daar  

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

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

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

huren. Ga voor instant vakantiegevoel en toer rond in een 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 
> 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 
> 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 
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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 

 

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

wandeling van het jaar 2022. Een wandeljury selecteerde vijf kandidaten op de shortlist: 

- Picknickwandeling in Essen 
- Wandelen met Willem Elsschot in Herselt 

- Boskapellenpad in Kontich 

- Scherpenbergen - De Hutten in Meerhout en Geel 

- Prinselijke vijverroute in Retie  
Wandelaars kunnen tot en met 31 augustus stemmen voor hun favoriet via 

www.wandelingvanhetjaar.be. 

In september maakt Toerisme Provincie Antwerpen de winnaar bekend. 

 
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 

Fietsfotozoektocht 
> 1 september - Retie 
 

Spring op je fiets naar het Provinciaal Groendomein 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 het Provinciaal 

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.  

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

Picknick in de tuin met de piknikfabrik 
> 30 september – Kalmthout 

 

Picknicken in de natuur kan nu zonder zorgen of gesjouw, ook in het Arboretum Kalmthout. 

Je bestelt je picknick voor een dag naar keuze rechtstreeks bij onze partner de piknikfabrik. 

De piknikfabrik levert het picknickpakket ter plaatse en op slot. Met een code kan je bij 

aankomst de picknick openen. Je geniet van de hapjes, drankjes en alles wat je nodig hebt 

voor een geslaagd openluchtetentje. Nadien pikken zij de picknick op en doen ze de afwas. 

Arboretum Kalmthout is een van de locaties. Voor meer informatie of andere locaties, 

bezoek de https://piknikfabrik.be/ . Per verkochte piknik schenken zij 2,5 euro aan het 

Grenspark voor natuur-, recreatie- en educatie-ontwikkelingen in het Grenspark. 

PS. Eigen picknick is niet toegestaan in de tuin maar wel op ons stemmig tuinterras naast 

de cafetaria. Meer info: www.arboretumkalmthout.be > picknick 

 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Abraham Rammeloo, T 03 641 82 32, E abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be 

Vernieuwd wandelnetwerk Kempense Kolonies bij ‘langlopende activiteiten buiten’ 
Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel en Turnhout 
 

Weelderig groen. Fascinerende verhalen. Een officieel stiltegebied en Unesco 

werelderfgoedsite. Plus talloze sfeervolle plekjes en paadjes… Het vernieuwde 

wandelnetwerk Kempense Kolonies in het grensgebied met Nederland serveert onvervalst 

wandelplezier. De update door Toerisme Provincie Antwerpen vertaalt zich in extra routes, 

natuur, beleving en comfort. Samen 428 kilometer routes langs knooppunten in Baarle-

Hertog, Beerse, Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel en Turnhout. 

Meer info: https://www.kempen.be/wandelnetwerk-kempense-kolonies-een-oase-van-rust-

en-verhalen 

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

Tentoonstellingen - kinderboerderij 

Fototentoonstelling in het bos - 50 jaar Prinsenpark 
1 juni > 30 september - Retie 
 

50 jaar Prinsenpark kan niet voorbijgaan zonder een blik naar het verleden te werpen. Over 

heel het domein hangen foto’s uit een lang vervlogen tijd, die je kan vergelijken met de 

huidige toestand. Er is sindsdien veel veranderd, maar er zijn ook zeker dingen hetzelfde 

gebleven. Op verschillende plaatsen ontdek je hoe het komt dat er hier het één en ander 

veranderd is. Doe de 5 wandelroutes om alle locaties te vinden! 

Bekijk onze website voor meer info:  

https://www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark – Fototentoonstelling in het bos 

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

Print&paint. 350 jaar bloemen op katoen. 
> 9 oktober – Hingene 

 

Na een lange restauratie zijn de kamers in het kasteel d’Ursel opnieuw helemaal aangekleed 

met bedrukte en beschilderde stoffen, zowel uit India als uit Europa. De oudste stukken 

dateren uit het midden van de 17de eeuw en de jongste werden pas in 1967 geplaatst. 
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Samen vormen ze een unieke collectie: in geen enkel ander kasteel sieren zoveel katoenen 

bespanningen de muren. 

Tijdens de tentoonstelling PRINT&PAINT kan je onze verzameling voor het eerst komen 

bewonderen. We vertellen het verhaal van de restauratie en de ontstaansgeschiedenis: van 

het productieproces en de technieken tot de motieven en de kleuren. Daarvoor kunnen we 

rekenen op tientallen bruiklenen uit de collectie van het MoMu (Antwerpen) en enkele 

pareltjes uit adellijke privécollecties. De katoenen stoffen werden immers niet alleen 

gebruikt om muren te decoreren, maar ook om kleding te maken of meubels te bekleden. 

Open voor individuele bezoekers op zon- en feestdagen van 13 tot 18 uur. 

Groepsbezoeken zijn mogelijk op weekdagen. Een rondleiding duurt ongeveer 2 uur. 

Meer info: www.kasteeldursel.be > print & paint 

 
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 

Kinderboerderij Rivierenhof 
van zondag t/m donderdag - 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 

 
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 
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 

Alegemen persinfo activiteiten 

Algemeen perscontact provincie Antwerpen: 

Tina Van Leuven, Persverantwoordelijke provincie Antwerpen 

Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen 

E tina.vanleuven@provincieantwerpen.be, M 0499 16 07 04, T 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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