
 

Activiteitenkalender 

Juli 2022 
Provincie Antwerpen 

 

De temperaturen stijgen! Het belooft een drukke zomer te worden met tal van activiteiten 

om te genieten van het mooie weer. Smeer je in, zet je zonnebril op en profiteer van de 

zomer in de provincie Antwerpen. Om de zomerpauze op te vangen geven we reeds een 

lijstje van de dagactiviteiten in augustus. 

Week 26: 1 tot 3 juli 

Hertberg vroeger en nu: Erfgoedwandeling met gids Jos Gysels 
zondag 3 juli, 14 > 16 uur - Herselt 
 

Er valt heel veel te vertellen over de geschiedenis van 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 tijdens 

dit drieluik 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. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Hertberg vroeger en nu 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, Diestsebaan 28, Herselt  
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 27 00 13, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be   

Grote Vlindertelling - op stap met de domeinwachter 
zondag 3 juli, 14 > 16 uur – Heist-op-den-Berg 
 

Vlinders! Dagvlinders en nachtvlinders, wat is het verschil, en wat zijn in godsnaam dag-

actieve nachtvlinders? De ene soort laat zich volop bewonderen, een andere soort is er wel 

maar leeft een verborgen bestaan. Sommige jaren zien we veel witte vlinders, andere jaren 

bijna geen?! Waarom zien we een bepaalde soort maar heel even rondvliegen en lijken 

andere soorten een heel jaar rond te fladderen? Samen met de domeinwachter van het 

Provinciaal Groendomein De Averegten gaan we op zoek naar een antwoord op al deze 

vragen. Dit kadert in de Grote Vlindertelling die Natuurpunt elk jaar organiseert. Zo krijgen 

we op grote schaal een beeld van hoe het met onze vlinders gesteld is in Vlaanderen. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Grote Vlindertelling 

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

Perscontact: Nancy Wouters, T 014 27 00 13, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be   

Week 27: 4 tot 10 juli 

Schaapsherderontmoeting i.s.m. Kemp VZW 
dinsdag 5 juli, 14 > 15.30 uur - Retie 
 

Ontmoet een schaapherder, zijn herdershond en kudde! We starten met een “wolwandeling” 

door het Provinciaal Groendomein Prinsenpark. Je komt meer te weten over ooien, rammen 
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en lammeren en hoe schapen helpen om de natuur mooier te maken. Dan gaan we samen 

de weide in, zie je hoe een herdershond schapen drijft en leer je ook zelf schapen drijven. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Schaapsherderontmoeting i.s.m. Kemp VZW 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 

Perscontact: Nancy Wouters, T 014 27 00 13, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be   

Kinderworkshop ‘Doe-boerderij voor gezinnen’ 
donderdag 7 juli, 10 > 12 uur - Antwerpen 
 

Onder begeleiding van een boerderijvrijwilliger gaan gezinnen aan het werk in de 

Kinderboerderij van het Provinciaal Groendomein Rivierenhof: dieren voederen, geitjes 

kammen, wol kaarden, plantjes zaaien. Uiteraard is er tijd voldoende voor pauzes met een 

gezond proevertje uit onze moestuin. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > doe-boerderij voor gezinnen 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 
Perscontact: Martine Vispoel, T 03 360 52 09, E martine.vispoel@provincieantwerpen.be  

Silver story festival 
zaterdag 9 juli, 13 uur - Mol 
 

Welkom op onze 1ste editie van Silver Story Festival aan het Zilvermeer. Een wereld waar 

muziek, theater en lekker eten op de eerste plaats staan. 

Kom gezellig een dagje doorbrengen op in het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. 

en geniet van optredens van onder andere Camille, Cleymans en Van Geel, Guy Swinnen, 

Pommelien Thijs en Jaap Reesema. 

Meer info en tickets: silverstoryfestival.be 

 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 
Perscontact: Dorien Hofkens, T 014 82 95 14, E dorien.hofkens@provincieantwerpen.be 

Yoga op de heide 
zondag 10 juli, 10 > 11 uur - Nijlen 
 

Tijdens de zomervakantie kun je yoga beoefenen middenin de rustgevende natuur van de 

Provinciaal Groendomein Kesselse Heide. Kinderen en (groot)ouders, iedereen mag gratis 

meedoen om 10u. Heb je thuis een (yoga)matje? Breng het zeker mee en doe makkelijke 

kledij aan. Bij slecht weer gaat de activiteit door in het bezoekerscentrum Doefoepdhei. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Yoga op de heide  

 
Adres: Provinciaal Groendomein Kesselse Heide, Vaerestraat 4, Nijlen 

Perscontact: Katrien Sluyts, 03 036 52 24, katrien.sluyts@provincieantwerpen.be  

Vervelende beestjeswandeling 
zondag 10 juli, 14 > 16 uur – Heist-op-den-Berg 
 

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 

Provinciaal Groendomein De Averegten. Zijn ze enkel lastig of ook nuttig? Draag best 

gesloten schoenen, lange sokken, een lange broek en een bovenstuk met lange mouwen. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Vervelende beestjeswandeling 

 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg  
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 27 00 13, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be   
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Week 28: 11 tot 17 juli 

Zilvermeerkermis 
13 > 20 juli - Mol 
 

Leef je uit op de Zilvermeerkermis! Beleef plezier op de paardenmolen, de lambada of in de 

botsauto's. Of geniet van het lunapark, de schietkraam of het eendjes vissen. Van 13 tot en 

met 20 juli strijkt een heuse kermis neer op het marktplein van het Provinciaal 

Recreatiedomein Zilvermeer. Je kunt naar hartenlust botsen in de botsauto's of een ritje in 

de paardenmolen maken. Koop vooraf een ticket aan via de webshop van het Zilvermeer, 

indien je een dagbezoek wenst te brengen aan het Zilvermeer. 

Meer info en tickets: www.zilvermeer.be > Zilvermeerkermis  

 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 
Perscontact: Dorien Hofkens, T 014 82 95 14, E dorien.hofkens@provincieantwerpen.be  

Kinderworkshop ‘Doe-boerderij voor gezinnen’ 
donderdag 14 juli, 10 > 12 uur - Antwerpen 

 

Onder begeleiding van een boerderijvrijwilliger gaan gezinnen aan het werk in de 

Kinderboerderij van het Provinciaal Groendomein Rivierenhof: dieren voederen, geitjes 

kammen, wol kaarden, plantjes zaaien. Uiteraard is er tijd voldoende voor pauzes met een 

gezond proevertje uit onze moestuin. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > doe-boerderij voor gezinnen 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 

Perscontact: Martine Vispoel, T 03 360 52 09, E martine.vispoel@provincieantwerpen.be 

Ontdek de korte keten en laat ons proeven van jouw korte keten-verhaal 
15/05/22 > 31/07/2022 

 
Provincie Antwerpen verzamelt getuigenissen van mensen die korte keten-producten 

aanschaffen. Daarbij hebben we ook oren naar eventuele obstakels die nog ervaren worden. 

Door de korte keten-kopers beter te leren kennen, willen we hen in de toekomst nog beter 

tegemoet komen. Onder alle inzendingen verloot provincie Antwerpen enkele fijne/ lekkere 

prijzen. Op www.rechtvanbijdeboer.be vind je korte keten-verkooppunten bij jou in de 

buurt. 
 
Adres: digitaal via www.provincieantwerpen.be > Korte Keten Kopers campagne 

Perscontact: Valerie Druart, 0491 56 27 30, valerie.druart@provincieantwerpen.be  

Week 29: 18 tot 24 juli 

Schemerwandeling met outdooractiviteit 
zaterdag 23 juli, 16 uur > 24 juli, 10 uur - Retie 
 

Heb jij zin in een leuke outdoor activiteit? Schrijf je dan snel in voor deze avontuurlijke 

ervaring in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark! We klieven hout, koken op houtvuur, 

je komt van alles te weten over nachtdieren en je gaat in het donker op stap met de 

boswachter. Je blijft in je eigen tent slapen en ‘s morgens ontbijt je tussen de vogels. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Schemerwandeling met outdooractiviteit 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 

Perscontact: Nancy Wouters, T 014 27 00 13, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be   
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Zilvermeer Zomert 
zondag 24 juli, 11 uur - Mol 
 

Deze zomer lanceert het Zilvermeer een nieuw initiatief voor alle bezoekers en kampeerders 

van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer: Zilvermeer Zomert. Kom genieten van een 

gezellige avond op het marktplein met een streepje muziek en een hapje en een drankje. 

Sfeer verzekerd! 

Op 24 juli staat een aperitiefconcert “Harmonie” op het programma. 

Meer info en tickets: www.zilvermeer.be > Zilvermeer zomert  

 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 
Perscontact: Dorien Hofkens, T 014 82 95 14, E dorien.hofkens@provincieantwerpen.be 

Week 30: 25 tot 31 juli 

ATV Vertelling met Bert Kruismans 
maandag 25 juli, 19 uur – Kalmthout 
 

De gezellige vertelavonden van ATV strijken op 25 juli 2022 in Arboretum Kalmthout neer. 

Meester verteller en comedian Bert Kruismans brengt er een mooi verhaal. Zet je gezellig 

neer, geniet van het woord en de prachtige omgeving. Je krijgt er ook een gratis biertje van 

De Koninck bij. 

Meer info en tickets: /www.arboretumkalmthout.be > ATV Vertelling met Bert Kruismans 

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

Avondmarkt op het Zilvermeer 
vrijdag 29 juli, 17 uur - Mol 

 

Kuier lekker rond op onze gezellige avondmarkt gepland op 29 juli en op 6 augustus. Vanaf 

17 uur is de toegang tot het Zilvermeer voor iedereen gratis. 

Meer info: www.zilvermeer.be > Avondmarkt op het Zilvermeer  

 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 
Perscontact: Dorien Hofkens, T 014 82 95 14, E dorien.hofkens@provincieantwerpen.be 

Zilvermeer Zomert 
zaterdag 30 juli, 19.30 uur - Mo 
 

Deze zomer lanceert het Zilvermeer een nieuw initiatief voor alle bezoekers en kampeerders 

van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer: Zilvermeer Zomert. Kom genieten van een 

gezellige avond op het marktplein met een streepje muziek en een hapje en een drankje. 

Sfeer verzekerd! 

Op 30 juli staat een coverband op het programma. 

Meer info en tickets: www.zilvermeer.be > Zilvermeer zomert  

 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 
Perscontact: Dorien Hofkens, T 014 82 95 14, E dorien.hofkens@provincieantwerpen.be 

Vooruitblik naar augustus – Dag activiteiten 

2>26/8 #Europabijons fotowedstrijd  
Meer info: www.popupeuropa.be/europabijons/  
6/8  ‘De prairietuin en de tuin van de Appalachen’ - Rivierenhof - Deurne 

Meer info: www.provincieantwerpen /Rivierenhof-de-prairietuin 

https://www.zilvermeer.be/evenementen.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/zilvermeer/kalender/zilvermeer-zomert.period_1.html
mailto:dorien.hofkens@provincieantwerpen.be
https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/arboretum/kalender/atv-vertelling-bert-kruismans.period_1.html
mailto:abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be
https://www.zilvermeer.be/evenementen.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/zilvermeer/kalender/avondmarkt-op-het-zilvermeer1.period_1.html
mailto:dorien.hofkens@provincieantwerpen.be
https://www.zilvermeer.be/evenementen.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/zilvermeer/kalender/zilvermeer-zomert.period_1.html
mailto:dorien.hofkens@provincieantwerpen.be
https://www.popupeuropa.be/europabijons/
https://www.eventbrite.be/e/tickets-de-prairietuin-en-de-tuin-van-de-appalachen-in-het-rivierenhof-333445052127


6/8  ‘Verborgen dieren’ in Vrieselhof – Oelegem 

Meer info en tickets:  www.provincieantwerpen.be/vrieselhof -verborgen dieren 

6/8  Avondmarkt – Zilvermeer - Mol 

Meer info: www.zilvermeer.be / avondmarkt 

6/8  Terra Nova 2022: Schemerwandeling met outdooractiviteit -  Prinsenpark – Retie 

Meer info en tickets: www.provincieantwerpen.be / Terra-nova - Schemerwandeling 

7/8  Zondagse Stilte in Hertberg i.s.m. Inzicht Onderweg – Herselt 

Meer info en tickets: www.provincieantwerpen.be/ Hertberg.- zondagse_stilte 

7/8  Zilvermeer Zomert – Aperitiefconcert – Mol 

Meer info en tickets: www.zilvermeer.be > Zilvermeer zomert 

10/8  ‘In de wolken - Vertelling op de Heide’  - Kesselse Heide – Nijlen 

Meer info en tickets: www.provincieantwerpen.be / kesselse-heide - in-de-wolken 

11/8  Kinder-workshop: Lekkers uit de moestuin – Rivierenhof – Deurne 

Meer info en tickets: www.provincieantwerpen.be > Lekkers uit de moestuin 

13/8  Zilvermeer Zomert – Coverband Swizzle – Mol 

Meer info en tickets: www.zilvermeer.be > Zilvermeer zomert 

16/8> 25/9 tentoonstelling ‘De natuur in huis’  van Alfred Daems – Arboretum Kalmthout 

Meer info en Tickets: www.arboretumkalmthout.be - de-natuur-in-huis 

18/8  Kinder-workshop: Lekkers uit de moestuin – Rivierenhof – Deurne 

Meer info en tickets: www.provincieantwerpen.be > Lekkers uit de moestuin 

19>20/8  Vleermuizenwandeling – Prinsenpark - Retie 

Meer info en Tickets: www.provincieantwerpen.be/ prinsenpark - vleermuizenwandeling 

20/8  Vleermuizenavond – Rivierenhof – Deurne 

Meer info en tickets: www.provincieantwerpen.be Rivierenhof -vleermuizenavond 

20/8  Titan Swim – Lilse Bergen Gierle 

Meer info en tickets:  https://www.titanevents.eu/titan-swim-gierle-be/ 
21/8  Boomgericht bosbeheer d.m.v. bostracking – Herselt 

Meer info en tickets: www.provincieantwerpen.be > boomgericht bosheer  
26>27/8 Vleermuizenwandeling – Heist-op-den-Berg 

Meer info en tickets: www.provincieantwerpen.be > Vleermuizenwandeling  

Langlopende activiteiten buiten 

Zomerzoektocht 2022: Mysterie in de dierenwereld 
1 juli > 1 oktober - Deurne 
 

Er heeft zich een mysterieuze verdwijning voorgedaan op de Kinderboerderij van het 

Provinciaal Groendomein Rivierenhof. Om dit mysterie op te lossen heeft de boer jouw hulp 

hard nodig! Ga jij op zoek naar de dader? Wie van de dieren in het park kan dit gedaan 

hebben? Aan de hand van het deelnameboekje Zoektocht 'Mysterie in de dierenwereld' ga je 

samen op pad door het park. Onderweg onderzoek je mogelijke daders, locaties en 

voorwerpen om zo het antwoord te vinden en het mysterie te ontrafelen. 

Deze zomerzoektocht is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Het deelnameboekje is te koop 

aan het Infopunt Domeinwacht Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, 2100 Deurne. 

Meer informatie: www.provincieantwerpen.be >Rivierenhof-zomerzoektocht 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 
Perscontact: Eveline Sierens, T 03 360.52.02, E Eveline.Sierens@provincieantwerpen.be 

Bosbeesten in Hertberg 
1 juli > 31 augustus - Herselt 
 

Deze zomer krioelt het in Provinciaal Groendomein Hertberg van de bosbeesten! Ze zijn 

klein en groot, hebben 2 benen en 2 armen en zijn gecamoufleerd. Luister eens goed? Hoor 

je hun gebrul door de bomen van het bos? Of hoor je helemaal niets en zijn ze heel stil? 

Kom tijdens de zomermaanden naar Hertberg en ontdek of jij er ook eentje bent. Volg de 
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borden en misschien verander je in een echt bosbeest? 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Bosbeesten in Hertberg 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, Diestsebaan 28, Herselt  
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 27 00 13, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be   

Zomerspeurtocht 
1 juli > 31 augustus - Kalmthout 
 

Volg de zomerspeurtocht in Arboretum Kalmthout en duik in de wereld van de 

natuurkunstenaars. Zet je artistieke bril op en kijk mee naar hun favoriete planten, bloemen 

en bomen. Er zijn leuke opdrachten en spelletjes in de arboretumtuin, en misschien maak je 

wel je eigen kunstwerkjes. Hoe heerlijk is het om te wandelen in de schaduw van 

eeuwenoude bomen, te snuiven aan bloeiende bloemen en te luisteren naar zoemende bijen 

en kwakende kikkers. De zomerspeurtocht brengt je middenin een botanisch paradijs op 

zoveel knutselideeën dat je er een vakantie lang mee kunt vullen! 

Meer info: www.arboretumkalmthout.be > zomerspeurtocht 

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

Zomerzoektocht ‘In het spoor van de bosmier’ 
1 juli > 31 augustus – Heist-op-den-Berg 

 

Benieuwd naar het leven van de bosmier? Trek je wandelschoenen aan, zet je speurneus op 

en kom naar Provinciaal Groendomein De Averegten! Tijdens een leuke zoektocht met 

opdrachtjes ontdek je alles over mieren. Veel plezier, en kijk uit waar je loopt! De wandeling 

bestaat uit verschillende haltes. Bij elke halte hoort een leuke opdracht. Volg Kassie Mier en 

zoek haar op elk bord! Avontuur en plezier verzekerd! 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Zomerzoektocht 

 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg  
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 27 00 13, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be   

Zomerzoektocht De Familie Pimpel 
1 juli > 30 september - Retie 
 

Mees Pimpel en zijn familie plannen van 1 juli tot 31 augustus een lange vakantie in het 

Provinciaal Groendomein Prinsenpark. Ze zijn met 12, maar eentje wil liever niet mee en 

blijft in het nestkastje. Kom jij mee zoeken wie er niet mee op vakantie gaat? Misschien win 

jij wel een leuke prijs! 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Zomerzoektocht De Familie Pimpel 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 27 00 13, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be   

Zomerzoektocht Schatten van Vlieg 
1 juli > 31 augustus - Mol 
 

Deze zomer kan je op het Zilvermeer op zoek naar de schatten van Vlieg. Volg de route op 

het plan en speur naar 7 vliegen. Deze hangen steeds aan een boom langs de route. 

Bij elke vlieg vind je een beetje uitleg of een vraag. Los deze vraag op en verdien als 

oplossing een cijfer. Vul het cijfer onderaan je plannetje in. Heb je alles gevonden? Dan tel 

je alle cijfers op en kijk je of je de code kan kraken. 

Meer info: www.zilvermeer.be > Schatten van Vlieg  
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Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 
Perscontact: Dorien Hofkens, T 014 82 95 14, E dorien.hofkens@provincieantwerpen.be 

Schapen op de kolonie 
1 juli > 31 juli – Merksplas & Wortel 

 

Sinds 2010 trekt de herder van vzw Kemp in juli 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 juli komen de schapen 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! 

 

Op 17 juli kan je meewandelen met de schapen van Merksplas – naar Wortel-Kolonie. 

Afspraak om 10 uur aan de begraafplaats 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 
 
Adres: Kapelstraat aan het kerkhof, Merksplas  
Perscontact: Philippe De Backer, T 015 22 82 30, E philippe.debacker@kempenslandschap.be  

Averclub-bosanimatieclub 
4 juli > 31 augustus – Heist-op-den-Berg 

 

Kinderen van 2,5 tot 14 jaar kunnen in de vakantie mee komen knutselen, de natuur 

onderzoeken en beleven, sporten en spelletjes spelen, ... De animator van het Provinciaal 

Groendomein De Averegten  zorgt voor een gevarieerd programma met de natuur als 

centraal thema! Let wel: de kinderen dienen steeds onder begeleiding van een volwassene 

te zijn, dit is geen kinderopvang. 

Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be > Averclub-bosanimatieclub 
 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg  
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 27 00 13, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be   

Slapen in ‘cocoon’ in Arboretum 
> 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   

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 
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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 

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 

http://www.etuktuks.be/
mailto:philippe.debacker@kempenslandschap.be
http://www.spoorfietsen.be/
mailto:philippe.debacker@kempenslandschap.be
http://www.klompenmuseum.be/
mailto:philippe.debacker@kempenslandschap.be
http://www.wandelingvanhetjaar.be/
mailto: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 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 Nekker, Nekkerspoel-Borcht 19, Mechelen 

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 
Provinciaal Groendomein Hertberg, Diestsebaan 28, Herstelt 
 
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 
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 

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

Tai chi in de tuin 
elke donderdag > 29 september, 10.30 > 12.00 uur – Kalmthout 
 

Tai chi is een harmonieuze oosterse bewegingskunst waarbij je met zo weinig mogelijk 

inspanning je hele lichaam beweegt in een opeenvolging van trage maar vloeiende 

bewegingen. Beleef de seizoenen telkens op een andere manier en in alle rust: bij de vijver, 

het bamboebos, tussen de sierkerselaars of monumentale bomen van het Arboretum 

Kalmthout. Elke donderdag van 10.30 tot 12.00 uur (geen les op 21 juli). Lesgever is Marc 

Wens, leraar tai chi in de Yang Style 108 vorm.  

Koop je tickets vooraf online, of aan de balie. Maximum 25 deelnemers. De toegang tot de 

tuin is inbegrepen. Er wordt geen binnenlocatie voorzien. 

Meer info en tickets: www.arboretumkalmthout.be > Tai chi  

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

Rondleidingen in het provinciehuis Antwerpen 
 

Het provinciehuis is een van de nieuwste architecturale parels van Antwerpen. De 

kenmerkende zwenk en de driehoekige ramen geven het gebouw een unieke look. Vanaf nu 

kan iedereen die dat wenst, en na inschrijving, een kijkje nemen in dit bijzondere gebouw. 

Een bezoekje aan het provinciehuis is een ware belevenis voor liefhebbers van architectuur. 

De Britse krant The Guardian roemde het gebouw recent nog treffend als een ‘twisting 

harlequin’, in een stuk met intro “Belgium now has some of the greatest public architecture 

on Earth.”  

Tijdens de rondleiding neemt een gids de bezoekers mee langs verschillende verdiepingen 

en houdt halt bij indrukwekkende plekken. Onder meer het dakterras, de raadzaal, de 

bibliotheek en 14de verdieping met panoramisch uitzicht over de stad liggen op de route. 

Een verrassend element is de installatie Every Collection Hides Another Collection, met een 

selectie uit de kunstcollectie. Ook op andere plaatsen in het gebouw is er kunst te zien. In 

2021 ontving de provincie de Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap in de 

categorie 'Kunst in Opdracht' voor de integratie van kunst in het provinciehuis 

Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be / rondleidingen 

 
Adres: Provinciehuis Antwerpen, Koningin Elisabethlei 20, Antwerpen  

Cartoontentoonstelling 
> 6 juli  - Kalmthout 
 

Cultuursmakers is te gast in de galerie van Arboretum Kalmthout ter gelegenheid van hun 

100-jarige bestaan met een reizende cartoontentoonstelling. Afgelopen najaar organiseerde 

Cultuursmakers een internationale cartoonwedstrijd met als thema ‘Cultuur verbindt 

mensen’. Ze ontvingen maar liefst 1.013 cartoons van 375 cartoonisten uit 61 landen. 
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Speciaal voor het feestjaar liet Cultuursmakers twee caravans ‘pimpen’ door illustrator 

Rosalien Helsen en graffitikunstenaar Jasmine Roemendaal. De cultuurcaravans trekken 

tijdens het feestjaar door Vlaanderen samen met een cartoonexpositie van de 30 beste 

cartoons. Begin juli staat de cartoontentoonstelling opgesteld in Arboretum Kalmthout, 

gratis te bezichtigen in de galerie. Bezoekers van de expo kunnen stemmen op hun 

favoriete cartoon, die in het najaar van 2022 beloond wordt met de publieksprijs. Meer info 

via www.arboretumkalmthout.be  en www.cultuursmakers.be  

 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 

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

Tentoonstelling ‘Water, bron van leven’ 
1 juli > 31 augustus  - Heist-op-den-Berg 
 

Water... in tijden van klimaatopwarming en droogte een kostbaar goed! De focus van de 

lenzen van onze fotografen richt zich dit keer op de natuur. Gaande van druppels tot hele 

meren en zeeën. Laat je onderdompelen en vaar met ons mee! Deze tentoonstelling kan je 

bekijken in het Provinciaal Groendomein De Averegten tot 31 augustus. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be / De Averegten - Water, bron van leven 

 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg  
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 27 00 13, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Expo ‘Vrouw kat kunst’ 

6 juli > 29 augustus - Mechelen 

 

Het leven instappen als een kat, het klein meisje en de vrouw symboliseren het werk van 

Chantal De Schauwer. Chantal is een Mechelse kunstenares, die studeerde aan de 

Koninklijke Academie van Mechelen. Ze gebruikt een verscheidenheid aan kunstvormen die 

je kunt komen bewonderen zoals sculpturen, olieverf, houtskool, pastel glaskunst en 

juwelen. In de maanden juli en augustus stelt Chantal De Schauwer enkele van haar 

schilderijen en beeldhouwwerken tentoon in het bezoekerscentrum van het Provinciaal 

Groendomein Vrijbroekpark. 

Meer info: https://www.provincieantwerpen.be / vrijbroekpark - vrouw kat kunst  

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 

Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 84, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Buitenstaanders in de tuin 
> 28 augustus - Kalmthout 
 

Kunstplatform Kappa profileert zich in de regio Noord Antwerpen als een breeddenkende 

cultuurkring met meer dan 100 kunstenaars die zijn aangesloten. Niet alleen beeldende 

kunst maar ook muziek en literatuur komen aan bod. Enkele keren per jaar organiseert 

Kappa een tentoonstelling. De zomer van 2022 brengt hen naar Arboretum Kalmthout, met 

als thema ‘Buitenstaanders’. Meer dan vijftig kunstenaars creëerden werk met een 

specifieke plek in het arboretum voor ogen. 

Meer info: www.arboretumkalmthout.be > Buitenstaanders in de tuin  

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

Een tros bananen, een tros ideeën 
13 juli > 14 augustus - Kalmthout 
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https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/averegten/kalender-de-averegten.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/provinciale-groendomeinen-regio-kempen/kalender/av-Watertentoonstelling-20220701.period_1.html
mailto:nancy.wouters@provincieantwerpen.be
https://www.provincieantwerpen.be/
mailto:sarah.wouters@provincieantwerpen.be
https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/arboretum/kalender/buitenstaanders-in-de-tuin.period_1.html
mailto:abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be


Deze zomer loopt er een tentoonstelling van Kappa in de arboretumtuin. De groep 

experimentele kunsten van Vrij Atelier ARTuur neemt deel aan deze tentoonstelling en koos 

voor een ‘bananenproject’. Bij de voorbereiding is er zoveel mooi materiaal verzameld, 

verwerkt, gedroogd en getekend dat er een extra tentoonstelling uit is gegroeid die te zien 

zal zijn in de galerie. Het is een aanvulling van het werk dat in de arboretumtuin zal staan 

bij de bananenplanten omdat een bananenplant zoveel meer is dan een banaan.  

Meer info: www.arboretumkalmthout.be > Een tros bananen, een tros ideeën  

 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 

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

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

50 jaar Provinciaal Groendomein 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:  

www.provincieantwerpen.be/prinsenpark - Fototentoonstelling 50 jaar  

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

Fototentoonstelling ‘De Koninklijke Kempen 
> 30 september - Retie 

 

Waar nu het Prinsenpark is, was vroeger een uitgestrekte heidevlakte. Deze woeste grond of 

‘aard’ werd midden 19de eeuw gekocht door koning Leopold I. Hij bouwde samen met zijn 

nazaten en met behulp van lokale beheerders en werkkrachten een indrukwekkend domein 

uit in de Kempen: het Koninklijk Domein der Kempen. Het voormalig Koninklijk Domein is 

treffend in beeld gebracht door fotograaf Bart van der Moeren. Deze expo is een initiatief 

van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en Stuifzand, in samenwerking met 

Prinsenpark, met de steun van LEADER. 

Bekijk onze website voor meer info:  

www.provincieantwerpen.be/prinsenpark - Fototentoonstelling 'De Koninklijke kempen'  
 
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. 

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. 

https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/arboretum/kalender/buitenstaanders.period_1.html
mailto:abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/prinsenpark/kalender-prinsenpark.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/provinciale-groendomeinen-regio-kempen/kalender/pp_Fototentoonstelling_bos_2022.period_1.html
mailto:nancy.wouters@provincieantwerpen.be
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/prinsenpark/kalender-prinsenpark.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/provinciale-groendomeinen-regio-kempen/kalender/pp-fototentoonstelling-koninklijkeKempen-20220328.period_1.html
mailto:nancy.wouters@provincieantwerpen.be


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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