
 

Persagenda 
Provincie Antwerpen 

 

Van maandag 27 juni tot zondag 3 juli 2022 

Maandag 27 juni  

Start jubileumjaar Hooibeekhoeve met opening nieuwe wandeling  
15 > 17 uur – Hooibeekhoeve, Hooibeeksedijk 1, 2440 Geel  
 

Hooibeekhoeve bestaat 50 jaar en dat willen we vieren. Tijdens het persmoment op 27 juni 

zal de kalender van het jubileumjaar worden voorgesteld. Zo onthullen we onze nieuwe 

infoborden en wandeling langs de proefvelden van Hooibeekhoeve (ongeveer 5 km, tijdens 

persmoment doen we een verkorte lus). De infoborden zijn voorzien van QR-codes die naar 

filmpjes leiden. Wie de wandeling doet en de filmpjes bekijkt, kan deelnemen aan een 

wedstrijd. Elke maand wordt een nieuwe winnaar bekend gemaakt. Dit alles zal worden 

toegelicht door onder andere Ilse Van den Broeck (directeur Hooibeekhoeve) en 

gedeputeerde voor Landbouw Kathleen Helsen. Naast de pers nodigt de Hooibeekhoeve ook 

buren, gidsen, oud-collega's, collega's, en de landbouwraad van Stad Geel uit zodat een 

mooie groep de wandeling kan instappen. 

 
Beleidsverantwoordelijke: Kathleen Helsen 

Perscontact: Johny Geerinckx, communicatieverantwoordelijke gedeputeerde Helsen,  
M 0485 99 72 97, E johny.geerinckx@provincieantwerpen.be 
Perscontact: Valerie Druart, dienst Landbouw provincie Antwerpen,  
T 03 240 66 96, E valerie.druart@provincieantwerpen.be  

Dinsdag 28 juni  

Studiedag Hooibeekhoeve n.a.v. jubileumjaar  
10 > 17 uur – Hooibeekhoeve, Hooibeeksedijk 1, 2440 Geel 
 

Hooibeekhoeve organiseert een brede studiedag voor de belangrijke doelgroep van 

landbouwers en betrekt daar 26 lopende projecten zoals Life ACLIMA, VLAIO Klimaatrobuust 

telen, demoproject KalFit… bij. Deze gelegenheid wordt aangewend om samen met de 

aanwezigen te klinken op 50 jaar Hooibeekhoeve én 25 jaar Landbouwcentrum voor 

Voedergewassen LCV. Naast landbouwers die geïnteresseerd zijn in de studiedag zijn 

belangrijke partners uitgenodigd met wie de voorbije 50 jaar mooie projecten gerealiseerd 

werden. Naast interne sprekers werden ook enkele boeiende externe sprekers 

aangetrokken. Pers is welkom om deze studiedag (deels) bij te wonen maar wordt gevraagd 

vooraf aan te melden via: https://forms.gle/W9vajbbh1SjDPc4B7.  

 
Beleidsverantwoordelijke: Kathleen Helsen 

Perscontact: Johny Geerinckx, communicatieverantwoordelijke gedeputeerde Helsen,  
M 0485 99 72 97, E johny.geerinckx@provincieantwerpen.be 

Perscontact: Valerie Druart, dienst Landbouw provincie Antwerpen,  
T 03 240 66 96, E valerie.druart@provincieantwerpen.be 
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Proclamatie veiligheidsopleidingen avAnt in aanwezigheid van minister Verlinden  
20.30 uur – avAnt, Brialmontlei 45, 2018 Antwerpen 
 

De leerlingen van het 7de jaar Integrale Veiligheid en Veiligheidsberoepen krijgen hun 

diploma in aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en 

gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Onderwijs. De proclamatie vindt plaats in de 

Brialmontlei op 28 juni vanaf 20.30 uur. De minister komt aan om 21 uur. De minister wil 

met dit bezoek de school bedanken voor haar inzet om goed onderwijs aan te bieden t.b.v. 

veiligheidsberoepen. 

 
Beleidsverantwoordelijke: Luk Lemmens 
Perscontact: Faye Van Impe, communicatieverantwoordelijke gedeputeerde Lemmens 
M 0486 60 46 02, E faye.vanimpe@provincieantwerpen.be  

Perscontact: Caroline Tassier, dienst Provinciaal Onderwijs Antwerpen,  
T 03 240 65 57, E caroline.tassier@provincieantwerpen.be 

Woensdag 29 juni  

Voorstelling van de vernieuwde GroenZoeker… live op de Kesselse Heide 
10 > 12 uur – Kesselse Heide, Vaerestraat 4, Nijlen 
 

Om 10u stelt de provincie Antwerpen in aanwezigheid van gedeputeerde Jan De Haes de 

nieuwe GroenZoeker voor. GroenZoeker ontstond in volle coronaperiode om toegankelijke 

stukjes groen in onze provincie in kaart te brengen. Er is heel wat groen in de provincie, 

alleen werd het nergens in één overzicht aangeboden. De vernieuwde GroenZoeker bevat 

meer plekken en activiteiten, de site ziet er een pak kleurrijker uit en heeft meer zoek- en 

filtermogelijkheden. Aansluitend wordt de GroenZoeker op de Kesselse Heide uitgetest; vind 

er alle rust-, speel- en groenplekken en routes terug die in de GroenZoeker vermeld staan. 

 
Beleidsverantwoordelijke: Jan De Haes & Mireille Colson 
Perscontact: Helke Verdick, communicatieverantwoordelijke gedeputeerden De Haes en Colson,  
M 0484 09 05 97, E helke.verdick@provincieantwerpen.be  
Perscontact: Rembrandt De Vlaeminck, Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid 
T 03 240 59 87, E rembrandt.devlaeminck@provincieantwerpen.be   
& Duan Gatto, Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving 
T 03 240 53 91, E duan.gatto@provincieantwerpen.be  

Project Boerderleren bracht 550 kinderen naar de boerderij 
11 > 12 uur – ’t Groentenhofke, Keizershoek 213, 2550 Kontich 

 

Tijdens het plattelandsproject Boerderleren ontwikkelde de Streekvereniging Zuidrand 

samen met de Hooibeekhoeve en studenten van de Thomas More hogeschool verschillende 

lespakketten voor de tweede graad lager onderwijs. Vijf landbouwers en samentuinen 

sprongen mee op de kar. Er werden in totaal 24 activiteiten in en rond de boerderij 

ontwikkeld rond de thema’s seizoenen, bodem, mest, water, plantengroei, klimaat en 

duurzame landbouw. Tussen oktober 2021 en juni 2022 bezochten meer dan 30 klassen een 

landbouwbedrijf of samentuin in de Zuidrand, goed voor 550 kinderen. Het tweede deel van 

het project is digitaal, met een online spel voor kinderen rond landbouw en natuur. Via 

www.boerderleren.be kun je in de klas of thuis duiken in de wereld van de landbouwer. 

 
Beleidsverantwoordelijke: Kathleen Helsen 
Perscontact: Johny Geerinckx, communicatieverantwoordelijke gedeputeerde Helsen,  
M 0485 99 72 97, E johny.geerinckx@provincieantwerpen.be 

Perscontact: Stefanie Verherstraeten, medewerker landbouweducatie Hooibeekhoeve,  
T 0494 11 73 34, E stefanie.verherstraeten@provincieantwerpen.be  
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Opening nieuwe uitkijkplatformen in de Voorkempen 
16 > 17 uur – Uitkijkpunt Kooldries, Brecht (parking: Boudewijnstraat 20, Brecht. Gelieve de parking 
van de Cuvee Hoeve vrij te houden, er zijn voldoende parkeerplaatsen op de parking aan de berm van 
het kanaal Dessel-Schoten) 
 

Vanop vier spiksplinternieuwe uitkijkpunten ontdek je vanaf nu het landschap van de 

Voorkempen nog beter. Door goed te kijken naar het landschap ontdek je steeds meer de 

kleine details die het landschap tot dé Voorkempen maken. Het LEADER project 

(H)Oogverblindend landschap zet de streek samen met meer dan 40 studenten in de kijker. 

Ontdek tijdens het openingsmoment de nieuwe fiets- en wandellussen, educatieve 

pakketten en de observatiepunten in Brecht, Kalmthout, Stabroek en Wuustwezel. Tijdens 

de opening zal het project worden toegelicht door gedeputeerde Kathleen Helsen, 

Coördinator Regionaal Landschap de Voorkempen Ines Van Limbergen en Karel 

Breugelmans van Noordertuin van Antwerpen. Nadien kan ook een praatje worden gemaakt 

met de studenten. 

 
Beleidsverantwoordelijke: Kathleen Helsen & Jan De Haes 
Perscontact: Johny Geerinckx, communicatieverantwoordelijke gedeputeerde Helsen,  
M 0485 99 72 97, E johny.geerinckx@provincieantwerpen.be 
Helke Verdick, communicatieverantwoordelijke gedeputeerde De Haes  

M 0484 09 05 97, E helke.verdick@provincieantwerpen.be 
Perscontact: Sophie Maris, Regionaal Landschap de Voorkempen 
T 03 312 98 73, M 0499 99 92 59, E sophie.maris@rldv.be  

Donderdag 30 juni  

Opening verhuurpunt “BUITEN-GEWOON fietsen” 
14 > 15 uur – fietsenatelier van Het GielsBos (gebouwen technisch team), Vosselaarseweg 1, Gierle  

 

Het GielsBos stelt aangepaste fietsen ter beschikking voor iedereen die niet met een gewone 

fiets kan rijden. Naast cliënten, begeleiders, familie, vrijwilligers en bezoekers kunnen ook 

organisaties voor minder mobiele mensen en particulieren terecht in het verhuurpunt, dat 

op 30 juni in aanwezigheid van gedeputeerde Kathleen Helsen officieel wordt geopend. Je 

kan er kennismaken met de verschillende modellen – (elektrische) rolstoelfietsen, tandems, 

duofietsen, driewielers, enzovoort - en in gesprek gaan met een aantal gebruikers. In de 

zomermaanden juli, augustus en september kan iedereen ook deelnemen aan een speciale 

fiets-fotozoektocht ten voordele van het BUITEN-GEWOON fietsen-project.  

 
Beleidsverantwoordelijke: Kathleen Helsen 
Perscontact: Johny Geerinckx, communicatieverantwoordelijke gedeputeerde Helsen,  

M 0485 99 72 97, E johny.geerinckx@provincieantwerpen.be 
Perscontact: Liesbeth Geudens, coördinator BUITEN-GEWOON fietsen,  
M 0499 55 18 79, E buitengewoonfietsen@hetgielsbos.be     

Vrijdag 1 juli  

Opening PIME als uitvalsbasis voor nieuwe beleefroutes Pallieterland/ Vallei van 

de Kleine Nete 
10 > 12 uur – PIME, Mechelsesteenweg 365, Lier  

 

Provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos 

stellen graag de gloednieuwe beleefroutes in en rond het Provinciaal Instituut voor Milieu-

Educatie (PIME) in primeur aan je voor. Belangrijk onderdeel is het recent vernieuwde 

overstromingsgebied Polder van Lier dat we tijdens het persmoment feestelijk zullen 

openen. De eerste beleefroute, speciaal voor gezinnen met kinderen, vind je in de mooie, 

gratis toegankelijke tuin van PIME. De tweede beleefroute loopt langs de Netedijk tussen 
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PIME en de ring van Lier. Je vertoeft er in de prachtige landschappen van de 

overstromingsgebieden Anderstadt en Polder van Lier, ontdekt de techniek die achter de 

pompen en sluizen van het gebied schuilt en spot er vanaf de eerste rij tal van watervogels 

en steltlopers. Interessant weetje: dankzij enkele nieuwe en praktische extra’s (toiletten, 

picknickbanken, bio-ijs tijdens het weekend, bereikbaar voor fietsers en wandelaars via een 

ingang langs de Netedijk, parking voor wagens en fietsen), maakten we van de tuin van 

PIME een prima pitstop én uitvalsbasis voor een actief dagje uit in beleefzone Pallieterland 

en de Kleine Nete-vallei. 

 
Beleidsverantwoordelijke: Jan De Haes & Mireille Colson  

Perscontact: Helke Verdick, communicatieverantwoordelijke gedeputeerden De Haes en Colson,  
M 0484 09 05 97, E helke.verdick@provincieantwerpen.be 
Perscontact: Marieke Gruwez, diensthoofd Gebiedsgericht Beleid 

T 03 240 56 64, E marieke.gruwez@provincieantwerpen.be 

Opening zomerse pop-up boerenbelevingsmarkt  
13u30 – Hemelrijksestraat 7, Hoogstraten (serres land- en tuinbouwschool VITO)  

 

Met steun van LEADER Provincie Antwerpen startte vorig jaar in Hoogstraten een overdekte 

boerenbelevingsmarkt. Het initiatief viel in de smaak en wordt deze zomer herhaald. In de 

maanden juli en augustus wordt elke vrijdagnamiddag van 14 tot 18 uur in de land- en 

tuinbouwserres van de VITO-school een pop-up-editie van De Markt georganiseerd met een 

divers gamma aan lokale producten, vers van de boer. Burgemeester en schepenen openen 

de eerste editie feestelijk, samen met gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Kathleen 

Helsen. Uiteraard laten we je daarbij ook proeven van al dat lekkers uit Hoogstraten.  

 
Beleidsverantwoordelijke: Kathleen Helsen 
Perscontact: Johny Geerinckx, communicatieverantwoordelijke gedeputeerde Helsen,  

M 0485 99 72 97, E johny.geerinckx@provincieantwerpen.be 
Perscontact: Mariëlle Schalk, ’t Kakelhof, M 0472 72 79 07, E marielle@tkakelfof.be 

Activiteiten  

29/6>6/7 Cartoontentoonstelling in Arboretum, Kalmthout 
Meer info: www.arboretumkalmthout.be > Cartoontentoonstelling 
3/7 Grote Vlindertelling - op stap met de domeinwachter in De Averegten, Heist-op-den-Berg 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Grote Vlindertelling 
3/7 Hertberg vroeger en nu, Erfgoedwandeling met gids Jos Gysels in Hertberg, Herselt 

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

 
Meer informatie of perscontacten van provinciale activiteiten vind je in onze maandelijkse 
activiteitenkalender voor de pers. Heb je deze niet ontvangen? Mail naar 
perscontact@provincieantwerpen.be. 

ALGEMENE PERSINFO PROVINCIE ANTWERPEN 

Voor meer informatie over de provinciale initiatieven, contactgegevens of fotomateriaal, kan 

je steeds terecht bij: 

 

Tina Van Leuven 

Persverantwoordelijke provincie Antwerpen 

Communicatiedienst, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen 

E Tina.vanleuven@provincieantwerpen.be  

M 0499 16 07 04, T 03 240 63 51, @Tinavanleuven 
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Voor perscontacten per gedeputeerde kan je terecht op de provinciale website. 

 

https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/politiek-bestuur/deputatie.html

