Activiteitenkalender

Augustus 2022
Provincie Antwerpen

Ook in augustus vinden kleine en grote knutselaars, speurneuzen, natuur- en
kunstliefhebbers een grote keuze aan zomerse activiteiten die onder andere door de
Provinciale Groen- en Recreatiedomeinen worden georganiseerd.
Bracht de vakantie je op (ver)bouwideeën ? Dan kan je die vanaf nu toetsen bij de
adviseurs van Kamp C tijdens hun regelmatige digitale bouwadviesmomenten.
En vergeet ook niet om voor eind augustus te stemmen voor de “Wandeling van het jaar”,
maar eerst ter plaatse gaan verkennen en genieten, natuurlijk!
Week 31: 1 tot 7 augustus

#Europabijons fotowedstrijd
Elke maandag, dinsdag en woensdag van 1/8 tot en met 24/8 - Online

Europa Direct trok opnieuw de provincie rond en nam op 12 plekken in de provincie met een
Europees tintje een foto. Van 1 tot en met 24 augustus verschijnt er elke maandag, dinsdag
en woensdag één van deze foto’s op www.facebook.com/EDAntwerpen en
www.popupeuropa.be/europabijons. Wie kan raden waar de foto genomen is, maakt kans
op leuke prijzen: een Europataart, streekproductenmand en Europafiets. Elke dagwinnaar
krijgt een Europataart en streekproductenmand. Iedereen die een goed antwoord geeft,
maakt op het einde van de zomer kans op een Europafiets.
Adres: Online fotowedstrijd met 12 locaties verspreid over de provincie Antwerpen
Perscontact: Lies Robben, T 03 240 66 91, E lies.robben@provincieantwerpen.be

Op pad met de gids: kriebelwandeling
2 augustus, 13.30 > 15.30 uur - Retie

Op dinsdag 2 augustus kan je op stap met een gids om op een toffe manier dingen over de
natuur bij te leren. We zoeken dan specifiek naar kriebelbeestjes in het bos. Welke zijn er
zoal en zijn dat vooral lastige diertjes of zijn die ook nuttig? Inschrijven is niet nodig, kom
naar het onthaal van het bezoekerscentrum van het Provinciaal Groendomein Prinsenpark
en wij wijzen je de weg naar de gids. Leeftijd: 8-12 jaar, max. 1 ouder/begeleider per kind.
Meer info: www.provincieantwerpen.be / Prinsenpark/ kleimannetje
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 27 00 13, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

Digitaal bouwadvies van Kamp C
donderdagen 4, 11, 20 en 25 augustus ‘, 10 > 16 uur, #online
zaterdag 18 augustus, 10 > 16 uur

Bouw of verbouwplannen? Vraag gratis en onafhankelijk advies bij de adviseur van Kamp C.

Op donderdag en de derde zaterdag van de maand kun je tussen 10 en 16 uur een afspraak
maken voor een digitaal bouwadvies met een adviseur van Kamp C.
Heb je vragen over isolatie, ventilatie, verwarming of keuze van materialen? Is je woning
conform de nieuwe wetgeving? Met bouwadvies geraak je op de juiste weg. In een
persoonlijk digitaal gesprek overloopt een onafhankelijk professioneel adviseur de duurzame
mogelijkheden voor uw bouw-of verbouwplannen.
Heb je nog geen volledig uitgewerkt plan, geen nood. Ook met een ruwe schets en
eventueel een aantal foto's kunnen we al aan de slag. Je krijgt 50 minuten gratis advies op
maat over je nieuwbouw of verbouwing. Hou er wel rekening mee dat wanneer de
bouwaanvraag al is ingediend, veel aspecten definitief zijn. De fase ervoor is daarom ideaal
voor deze screening. Je kan inschrijven via bouwadvies@kampc.be
Meer info: www.kampc.be > digitaal-bouwadviesAdres:/ inschrijven via: bouwadvies@kampc.be
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, , diana.grasso@kampc.be

Frutselateljee: een zonnevanger maken
4 augustus, 13.30 > 15.30 uur - Retie

In het Frutselateljee van het Provinciaal Groendomein Prinsenpark zijn kinderen van 6 tot
12 jaar welkom om een mooie zonnevanger te maken. De zomer is de ideale tijd om een
mooie zonnevanger te knutselen want als je hem voor je raam hangt en krijg je binnen een
prachtig lichtschouwspel.
Leeftijd: voor kinderen van 6 tot 12 jaar, ouders/begeleiders zijn niet nodig
Vooraf inschrijven is niet nodig, je kunt vrij deelnemen aan de activiteit.
Meer info: www.provincieantwerpen.be/ Prinsenpark/zonnevanger
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 27 00 13, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

De Kikkerprins

4 en 26 augustus, 13.30 > 15 uur - Retie

Kikker verveelt zich en gaat op pad om prins te worden. Wie gaat er met hem mee?
Waar vindt hij een hoge troon en een prinsenschat? Kan hij wel paardrijden en waar is zijn
kasteel? Een doe-wandeling van 2 km doorheen het Provinciaal Groendomein Prinsenpark
gericht op jonge gezinnen met kinderen vanaf 5 jaar. (max. 1 ouder per kind)
Vooraf inschrijven is nodig en kan t.e.m. 4/8; als het maximaal aantal deelnemers is bereikt
worden de inschrijvingen vroeger stopgezet.
Meer info: www.provincieantwerpen.be/ Prinsenpark/ kikkerprins
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 27 00 13, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

Bornem festival
5 > 7 augustus – Hingene

Vier tijdens het weekend van 5 tot 7 augustus mee de 25ste editie van het Bornem festival!
Geniet van het optreden van Het Walter Boeykens Ensemble in het natuurlijke decor van het
kasteeldomein d’Ursel.
Voor het eerst vinden alle concerten van het Bornemfestival Walter Boeykens plaats in
hetzelfde weekend en op één locatie. Voor deze drie openluchtconcerten en een concert in
het kasteel is kasteeldomein d’Ursel de gedroomde festivallocatie.
Ook deze editie vormen Anne Boeykens, dochter van Walter, en haar ensemble de kern van
elk concert. De klassieke muziek is hun uitvalsbasis, maar hun nieuwsgierigheid naar andere
artiesten en genres maakt van deze editie een ware ontdekking. Op uitnodiging van het

ensemble vervolledigen niemand minder dan Meskerem Mees, Cargo Mas, Ibernice
MacBean, Jeroen D’hoe & Casco Phil de affiche.
Tijdens deze sfeervolle concerten kan je ook iets eten of drinken kan je in de gezellige
zomerbar. Naar traditie is Kurt Van Eeghem ook dit jaar de trouwe gastheer van het festival.
Meer info en kaarten: www.kasteeldursel.be > Bornemfestival
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

De prairietuin en de tuin van de Appalachen’

6 augustus, van 10 > 12 uur of van 14 > 16 uur – Deurne

Nee, deze wandeling gaat niet door in Noord-Amerika, maar wel gewoon in het Provinciaal
Groendomein Rivierenhof. Dit park beschikt over een aantal schitterende collectietuinen
waarin planten uit andere werelddelen een plek krijgen. Ben je benieuwd waar deze
mysterieuze plekken zich in het Rivierenhof bevinden? Wil je de bloemenpracht aan de
Congohut ontdekken? Dan is dit de ideale activiteit voor wie graag van mooie bloemen
geniet en er meer over wil ontdekken!
We verzamelen aan Oostvleugel kasteel Rivierenhof, Parkweg in Deurne.
Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen /Rivierenhof-de-prairietuin
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne
Perscontact: Stella Van Hofstraeten, T 03 360 52 10, E stella.vanhofstraeten@provincieantwerpen.be

Verborgen dieren’ in Vrieselhof – Oelegem
6 augustus, 19.30 > 21.30 uur - Oelegem

Provinciaal Groendomein Vrieselhof is een paradijs voor zoogdieren. Reeën en vleermuizen
hebben het er prima naar hun zin. Kleine roofdieren houden er de natuur in evenwicht. En
wie weet leven binnenkort de bever en de otter er weer op het Schijn. Onder begeleiding
van een gids maak je kennis met de manier waarop deze dieren leven en ga je op zoek naar
hun sporen. Tijdens de wandeling valt de duisternis stilaan het bos binnen.
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum Vrieselhof
Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be/vrieselhof -verborgen dieren
Adres: Provinciaal groendomein Vrieselhof, Schildesteenweg 95, Ranst
Perscontact: Stella Van Hofstraeten, T 03 360 52 10, E stella.vanhofstraeten@provincieantwerpen.be

Avondmarkt – Zilvermeer
6 augustus, 17 uur - Mol

Kuier op 6 augustus lekker rond op onze gezellige avondmarkt. Vanaf 17 uur is de toegang
tot het Zilvermeer voor iedereen gratis. Radio Mol zorgt voor extra sfeer en gezelligheid!
Meer info: www.zilvermeer.be / avondmarkt
Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol
Perscontact: Dorien Hofkens, T 014 82 95 14, E dorien.hofkens@provincieantwerpen.be

Terra Nova 2022: Schemerwandeling met outdooractiviteit
van 6 augustus, 16 uur tot 7/8, 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 vanalles 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. Klinkt dit aanlokkelijk? Schrijf je dan snel in!

Voor iedereen vanaf 12 jaar. Start activiteit: zaterdag 6/8 om 16 uur, einde zondag 7/8 om
10 uur.
Meer info en tickets: www.provincieantwerpen.be / Terra-nova - Schemerwandeling
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 27 00 13, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

Zondagse Stilte in Hertberg i.s.m. Inzicht Onderweg – Herselt
7 augustus, 8.30 > 11.30 uur - Herselt

Kom proeven van een fijne natuur-en stiltebeleving in de mooie bossen van Hertberg. We
wandelen het grootste deel in stilte, we vertragen, verstillen en laten ons inspireren door de
kracht van de natuur en dat samen te beleven in groep. Deze wandeling is geschikt voor
iedereen vanaf 18 jaar. Afstand ca. 8 km, ieder wandelt mee op eigen fysieke
verantwoordelijkheid.
Begeleider van deze wandeling is Ingrid Rosseel, ze is wandel- en natuurcoach bij Inzicht
Onderweg en brengt mensen dichter bij de natuur en zichzelf via stiltewandelingen,
meditatiecirkels, herbronningsdagen en individuele coachingsessies in de natuur.
Kostprijs wandeling 15 euro, inclusief verse kruidenthee en versnapering.
Voor meer informatie www.inzichtonderweg.be
Meer info en tickets: : www.provincieantwerpen.be/Hertberg/zondagse_stilte
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, plein tegenover Mie Maan, Diestsebaan 28, Herselt
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 27 00 13, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

Zilvermeer Zomert – Aperitiefconcert
7 augustus, 11 uur – Mol

Deze zomer lanceert het Zilvermeer een nieuw initiatief voor alle bezoekers en kampeerders
van het Zilvermeer: Zilvermeer Zomert. Kom op 7 augustus op het marktplein genieten van
een gezellig aperitiefconcert met muziek van Harmonie bij een hapje en een drankje. Sfeer
verzekerd! 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 32: 8 tot 14 augustus

Workshop mobiele expo : een KLEI(n) mannetje maken i.s.m. Voorontwerp
9 en 18 augustus, 13.30 > 15 uur - Retie

Tijdens de workshops mobiele expo in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark ontdek je
kunst en natuur. Op dinsdag 9 augustus staat het thema klei centraal en maak je een
klei(n) mannetje. Doelgroep zijn tieners van 9 tot 14 jaar. Meenemen: kartonnen doosje om
kleiwerk mee naar huis te nemen.
Meer info: www.provincieantwerpen.be / Prinsenpark/ kleimannetje
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 27 00 13, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

In de wolken - Vertelling op de Heide
10 augustus, 14 > 15.30uur - Nijlen

Niet ver van het Provinciaal Groendomein Kesselse Heide woont een takkenreus. In zijn
kruin wonen allerlei dieren. Samen beleven ze een groot avontuur. Zo leren ze over denken,
dromen en voelen én misschien ook wel over vliegen. Kom het verhaal ontdekken tijdens

een gezellige zomernamiddag.
Meer info: www.provincieantwerpen.be / kesselse-heide - in-de-wolken
Adres: Provinciaal Groendomein Kesselse Heide, Vaerestraat 4, Nijlen
Perscontact: Katrien Sluyts T 03 360 52 24 , E katrien.sluyts@provincieantwerpen.be

Kinder-workshop: Lekkers uit de moestuin
11 en 18 augustus, 10 > 14 uur - Deurne

De moestuin van de kinderboerderij in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof barst van
het lekkers, dat klaar staat om te worden geoogst. Stroop je mouwen op en trek samen met
ons op ontdekking tussen de groenten, het fruit en de kruiden. Met verse ingrediënten
bereiden we zelf een heerlijke soep. Daarna gaan we samen aan de slag in de moestuin.
De kinderen worden om 10 uur door hun ouders gebracht en om 14 uur weer opgehaald.
Vergeet zeker geen boterhammetjes mee te brengen!
Meer info: www.provincieantwerpen.be / Rivierenhof / moestuin
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne
Perscontact: Kee Van den Eynde, T 03 327 35 07, E kee.vandeneynde@provincieantwerpen.be

Workshop mobiele expo: een bosschilderij maken i.s.m. Voorontwerp
11 augustus, 13.30 > 15 uur - Retie

Tijdens de workshops mobiele expo in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark ontdek je
kunst en natuur. Op donderdag 11 augustus staat het thema woud centraal en maken we
een bos met inkt. Doelgroep zijn tieners van 9-14 jaar. Vooraf inschrijven is nodig en kan
t.e.m. 10/8; als het maximaal aantal deelnemers is bereikt worden de inschrijvingen
vroeger stopgezet.
Meer info: www.provincieantwerpen.be / Prinsenpark/ bosschilderij
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 27 00 13, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

Frutselateljee: bosspelletjes knutselen
12 augustus, 13.30 > 15.30 uur - Retie

In het Frutselateljee van het Provinciaal Groendomein Prinsenpark zijn kinderen van 6 tot
12 jaar welkom om gezellig samen je eigen spelletjes te knutselen. Zo heb je voor een hele
zomer en herfst spelplezier. Vooraf inschrijven is niet nodig, je kunt vrij deelnemen aan de
activiteit. Leeftijd: voor kinderen van 6 tot 12 jaar, ouders/begeleiders zijn niet nodig
Vooraf inschrijven is niet nodig, je kunt vrij deelnemen aan de activiteit.
Meer info: www.provincieantwerpen.be/ Prinsenpark/bosspelletjes
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 27 00 13, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

Dodentocht passeert in kasteeldomein d’Ursel.
12 augustus, 23 > 2 uur – Hingene

Geniet van de doortocht van de duizenden wandelaars in een sfeervol verlicht
kasteeldomein d’Ursel. Ze komen binnen langs de grote poort en wandelen door het park.
De Zomerbar is die avond open: de ideale tussenstop voor de volgers.
De doortocht van de deelnemers van de Dodentocht wordt verwacht tussen van 23 tot 2
uur. Meer info: www.kasteeldursel.be > Dodentocht en www.dodentocht.be

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

Zilvermeer Zomert – Coverband Swizzle
13 augustus, 19.30 uur - Mol

Deze zomer lanceert het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer voor haar bezoekers en
kampeerders Zilvermeer Zomert: een gezellige avond op het marktplein met een streepje
muziek en een hapje en een drankje. Sfeer verzekerd! Op 13 augustus is Coverband Swizzle
te gast. Meer info: 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 33: 15 tot 21 augustus

Workshop mobiele expo : je eigen buienradar maken i.s.m. Voorontwerp
16 augustus, 13.30 > 15 uur - Retie

Tijdens de workshops mobiele expo in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark ontdek je
kunst en natuur. Op dinsdag 16 augustus staat het thema cyclus centraal en maak je een
eigen buienradar en indien er tijd over is ook nog een gezamenlijke voedselketen ..
Doelgroep zijn tieners van 9-14 jaar. Vooraf inschrijven is nodig en kan t.e.m. 10/8; als het
maximaal aantal deelnemers is bereikt worden de inschrijvingen vroeger stopgezet.
Meer info: www.provincieantwerpen.be / Prinsenpark/ buienradar
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 27 00 13, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

Frutselateljee: een droomstok maken
19 augustus, 13.30 > 15.30 uur - Retie

In het Frutselateljee van het Provinciaal Groendomein Prinsenpark zijn kinderen van 6 tot
12 jaar welkom om gezellig samen een droomstok te knutselen. Haal jij graag de natuur in
huis? Kom dan mee die mooie droomstok maken. Pimp hem op jouw manier en geef hem
een leuke plaats bij je thuis!
Leeftijd: voor kinderen van 6 tot 12 jaar, ouders/begeleiders zijn niet nodig
Vooraf inschrijven is niet nodig, je kunt vrij deelnemen aan de activiteit.
Meer info: www.provincieantwerpen.be/ Prinsenpark/ Droomstok
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 27 00 13, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

Vleermuizenwandeling

19 en 20 augustus, 20.30 > 22.30 uur -Retie

Het nachtelijke leven van de vleermuis bleef de mens doorheen de eeuwen fascineren.
Hierdoor ontstonden er vele fantasierijke verhalen. Maar wat kunnen deze nachtvliegers nu
echt? Na een korte voorstelling gaan we ernaar opzoek. De batdetectors helpen onze
zintuigen op scherp te zetten. Doelgroep: vanaf 10 jaar, honden zijn niet toegelaten
Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be/ prinsenpark - vleermuizenwandeling
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 27 00 13, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

Workshop ‘boeket maken in de zomertuin’
19 augustus, van 13 > 14 uur of van 14 > 15 uur of van 15 > 16 uur – Mechelen

Vind je de bloemen in onze zomertuinen ook zo mooi? En wil je graag eens je eigen boeket
maken? Schrijf je dan in voor deze workshop. Florista Eve uit Heffen helpt je op weg om in
een inspirerende omgeving een prachtig boeket te maken. De workshop duurt één uur, na
de workshop mag je je eigen boeket mee naar huis nemen. De kostprijs bedraagt € 10. De
workshop wordt ook nog op 2 september georganiseerd.
Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be/Vrijbroekpark/boeket
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 84, sarah.wouters@provincieantwerpen.be

Titan Swim

20 en 21 augustus, 10 uur - Gierle

Titan Swim is een uitdaging en unieke beleving. De enige obstacle Swim van Europa komt
naar het Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen in Gierle om je uit te dagen. Niets zo
heerlijk als in open water plonsen. Als dit dan nog eens helemaal vol ligt met opblaasbare
obstakels weet je gewoon dat het een topdag wordt! Er worden 15 obstakels geplaatst op
een parcours van 1 km, dat is een obstakels elke 66m!
Tijdens een Obstacle Swim is fun en samenwerking het belangrijkste, stel je team samen en
maak er een onvergetelijke dag van.
Meer info en tickets: https://www.titanevents.eu/titan-swim-gierle-be/
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen, Strandweg 6 - Lille (Gierle)
Perscontact: Bart Verheyen, T 014 55 79 01, E bart.verheyen@lilsebergen.be

60 jaar dahlia’s

20 augustus, van 13 > 18 uur – Mechelen

Dahlia’s, voor heel wat mensen hebben deze bloemen uit het land van Frida Kahlo iets
nostalgisch, ze brengen vaak mooie herinneringen naar boven. Het Vrijbroekpark heeft heel
wat mooie herinneringen aan de dahlia’s want ze staan daar intussen al 60 jaar. Tijd voor
een zomers feestje! We vliegen er om 13 uur meteen in met een optreden van Tres Flores,
gevolgd door een optreden van een Mechelse Harmonie. Je kunt met het hele gezin komen
genieten van een hapje en een drankje op een zomers terras, of ook van een dahliabingo,
geleide wandelingen, een meet & greet met de tuinmannen, een foto expo, een
buurtrommelmarkt en toffe workshops.
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 84, sarah.wouters@provincieantwerpen.be

Vleermuizenavond

20 augustus, 19.30 > 22.30 uur - Deurne

Ga je mee op vleermuizentocht? Na een inleidende presentatie trekken we het donkere park
in en gaan met een vleermuisdetector op zoek naar jagende vleermuizen rond de vijvers
van het Provinciaal Groendomein Rivierenhof.
Meer info: www.provincieantwerpen.be / Rivierenhof / Vleermuizenavond
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne
Perscontact: Anouche De Keyzer, T 03 360 51 11, E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be

Nachtvlindernacht

21 augustus, 8.30 tot 10.30 uur - Kalmthout

Vlinders zijn wonderlijke wezens, misschien wel de mooiste insecten op aarde. Met hun
gefladder en opvallende kleuren maken ze ons blij, en we voelen ze in onze buik als we
verliefd zijn. Maar die vrolijke fladderaars zijn meer dan alleen maar mooi. Ze zijn erg
bijzonder, sterk en slim. Sommigen zijn jammer genoeg ook bedreigd.
Uitzonderlijk kun je op 21 augustus nachtvlinders komen bewonderen in Arboretum
Kalmthout. Ze vliegen ’s nachts, zijn onopvallend gekleurd en zijn dus moeilijk te spotten.
Door ze te vangen, kun je ze tellen én van dichtbij bekijken. Daarna mogen ze weer vrij!
Kom het ontdekken op de speciale ochtendopening na de nachtvlindernacht en spot de
mot! Meer info: www.arboretumkalmthout.be / nachtvlindernacht
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout
Perscontact: Abraham Rammeloo, T 03 641 82 32, E abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be

Ontbijt bij De Musette

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

Boomgericht bosbeheer d.m.v. bostracking
21 augustus, 14 > 16 uur – Herselt

De voorbije jaren werden er verschillende beheerwerken uitgevoerd in het Provinciaal
Groendomein Hertberg. Een van deze werken is het dunnen van de bossen. Na het dunnen
komen er spontaan allerlei soorten op.
Tijdens deze workshop ontdek je de wereld van spontane verjonging en hoe hiermee om te
gaan. We trekken door het bos en vormen een eerste beeld van de potenties. We gaan op
zoek naar diversiteit en kwaliteit en leren je hoe je met kleine ingrepen een groot verschil
kan maken in de toekomst.
Meer info en tickets: www.provincieantwerpen.be > boomgericht bosheer
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, Diestsebaan 28, Herselt
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 27 00 13, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be
Week 34: 22 tot 28 augustus

Op pad met de gids: wateronderzoek
23 augustus, 13.30 > 15.30 uur - Retie

Op dinsdag 23 augustus kan je op stap gaan met onze gids om op een toffe manier dingen
over de natuur bij te leren. Deze namiddag zoeken we naar grote en kleine beestjes in de
grote vijver (Gertryvijver) van het Provinciaal Groendomein Prinsenpark. Inschrijven is niet
nodig, je mag gewoon langskomen en mee zoeken.
Leeftijd: 8-12 jaar, max. 1 ouder/begeleider per kind
Meer info: www.provincieantwerpen.be/ Prinsenpark/ wateronderzoek
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 27 00 13, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

Frutselateljee: een wensbloem maken
25 augustus, 13.30 > 15.30 uur - Retie

In het Frutselateljee van het Provinciaal Groendomein Prinsenpark zijn kinderen van 6 tot
12 jaar welkom om gezellig samen een wensbloem te knutselen. Laat je fantasie de vrije
loop en ontwerp een unieke wensbloem voor jezelf, of om aan iemand cadeau te doen.
Leeftijd: voor kinderen van 6 tot 12 jaar, ouders/begeleiders zijn niet nodig
Vooraf inschrijven is niet nodig, je kunt vrij deelnemen aan de activiteit.
Meer info: www.provincieantwerpen.be/ Prinsenpark/ Wensbloem
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 27 00 13, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

Rondleiding individuele bezoekers: Print&paint. 350 jaar bloemen op katoen.
25 augustus, 14 > 17 uur, – 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.
Het museum is open voor vrij individueel bezoek 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 - individueel bezoek
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

Openluchtfilm Spencer.
26 augustus, 21 > 23 uur, – Hingene

Op 26 augustus is het kasteeldomein d’Ursel gastheer voor een openlucht filmavond
georganiseerd door cultuurcentrum Ter Dilft. Breng zelf je stoeltje en/of dekentje mee en
geniet van een zwoele zomerse filmavond onder de sterrenhemel.
In het feeërieke decor van het kasteel speelt de film Spencer die vertelt over de cruciale
kerstperiode waarin prinses Diana besluit dat haar liefdeloze huwelijk met prins Charles niet
werkt. Ze zal moeten afwijken van het pad dat voor haar was uitgestippeld als toekomstige
koningin. Spencer is een verbeelding van wat er gebeurd zou kunnen zijn tijdens die paar
noodlottige dagen. Meer info: www.kasteeldursel.be > Openluchtfilm Spencer
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

Vleermuizenwandeling in De Averegten
26 en 27 augustus, 20 > 22.30 uur– Heist-op-den-Berg

Het nachtelijke leven van de vleermuis bleef de mens doorheen de eeuwen fascineren.
Hierdoor ontstonden er vele fantasierijke verhalen. Maar wat kunnen deze nachtvliegers nu
echt? Na een korte voorstelling gaan we ernaar opzoek. De batdetectors helpen onze
zintuigen op scherp te zetten. Doelgroep: vanaf 10 jaar, honden zijn niet toegelaten.

Gratis deelname, inschrijven is noodzakelijk.. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt
worden de inschrijvingen vroeger afgesloten.
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Vleermuizenwandeling Averegten
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 27 00 13, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be
Vooruitblik
4/9 Wandel mee over de paarse heide – Kesselse Heide

Meer info: www.provincieantwerpen.be > wandel mee
5/9 Sapmobiel – Arboretum Kalmthout
Meer info: www.arboretumkalmthout.be - sapmobiel
11/9 Openmonumentendag
11/9 Familiedag 100 jaar landbouwschool Sint-Jozef Geel, 50 jaar Hooibeekhoeve en 25 jaar
Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV)
www.provincieantwerpen.be >Familiedag Hooibeekhoeve
17/9 World Cleanup Day – Opruimdag in het Rivierenhof
Meer info: www.provincieantwerpen.be > world cleanup day
18/9 Opening Vertelseizoen - Rivierenhof
Meer info: www.provincieantwerpen.be > opening vertelseizoen
2/10 Plantendag Najaar – Arboretum Kalmthout
Meer info: www.arboretumkalmthout.be -plantendag-najaar
2/10 Titan Run – Lilse Bergen
Meer info: https://www.titanevents.eu/titan-run-gierle/
9/10 Ecodroom – Rivierenhof
Meer info: www.provincieantwerpen.be/rivierenhof -ecodroom-2022
16/10 Spartacusrun – De Schorre
Meer info: www.deschorre.be - spartacus-run
Langlopende activiteiten buiten

Zomerbar.

> 9 oktober – Hingene

Deze zomer staat er op het kasteeldomein kasteel d’Ursel een gezellige Zomerbar. Er is een
groot terras dat gedeeltelijk overdekt is door een grote tent. Je vindt er een gevarieerde
drank- en eetkaart met snacks en fingerfood. De Zomerbar in het kasteeldomein wordt dit
jaar uitgebaat door Christophe De Backer en Joke Schoukens uit Buggenhout. Zij hebben
meer dan 25 jaar ervaring in de catering, zowel op markten, feesten en braderieën als op
grote beurzen in Antwerpen, Mechelen en Hasselt.
De Zomerbar is open op donderdag en vrijdag vanaf 15 uur en op zaterdag en zondag vanaf
11 uur. Meer info: www.kasteeldursel.be > zomerbar
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

Zomerzoektocht Rivierhof: Mysterie in de dierenwereld
> 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, Deurne.
Betalen kan enkel met Bancontact.
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
> 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
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

> 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’
> 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
> 30 september - Retie

Mees Pimpel en zijn familie plannen deze zomer 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 in Zilvermeer
> 31 augustus - Mol

Deze zomer kan je in het Provinciaal Recretiedomein 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
Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol
Perscontact: Dorien Hofkens, T 014 82 95 14, E dorien.hofkens@provincieantwerpen.be

Zomerzoektocht ‘Erik of het klein insectenboek’
> 31 augustus - Mechelen

Duikel mee in het schilderij “Wollewei” samen met Erik en laat je helemaal onderdompelen
in dit verhaal. Ga met je gezin op ontdekking en ontmoet de bewoners van het schilderij. De
tocht is 1,6 km lang en toegankelijk voor rolstoelen en buggy’s. Soms gaat de route over
het gras, maar je kan steeds rond langs een verhard pad. Er zijn 9 stopplaatsen waar je
telkens een kijkkastje vindt. Je kan kijken, lezen of gewoon spelen in de buurt van de
kijkkast. Bij elke stopplaats vind je speelplekjes. Op elke kast staat een “www’tje” (een
Wolleweiweetje) over één van de bewoners.
Meer info: www.provincieantwerpen.be/Vrijbroekpark/Erik
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 84, sarah.wouters@provincieantwerpen.be

Zomerzoektocht Schatten van Vlieg in Vrijbroekpark
> 31 augustus – Mechelen

Kom deze zomer een schat van Vlieg zoeken in het Vrijbroekpark! Rozemarijn en Basil zijn
verdwaald in het Vrijbroekpark. Kun jij hen helpen om de weg naar hun huis terug te
vinden? Volg het parcours en voer de opdrachten uit. Je hebt een goede speurneus nodig
vandaag. De vragen onderweg helpen je om het huis van Basil en Rozemarijn te vinden. Als
je goed zoekt, vind je daar misschien ook de schat.
Meer info: www.provincieantwerpen.be/Vrijbroekpark/SchattenvanVlieg
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 84, sarah.wouters@provincieantwerpen.be

Averclub-bosanimatieclub

> 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

Maisdoolhof

13 augustus > 25 september – Putte

Haal je gevoel voor oriëntatie van onder het stof, zet je speurneus op en mobiliseer alvast je
vrienden en familie, want dit jaar is het weer zover. Stichting Kempens Landschap en de
gemeente Putte laten je opnieuw verdwalen in het maisdoolhof. Al voor de zevende keer
gaat deze gezellige dwaaltocht door op de terreinen langs de Peredreef in Putte. Begint het
al te kriebelen? Noteer dan alvast in je agenda dat je vanaf 13 augustus tot eind september
kan komen ronddwalen in het doolhof.
In augustus is het doolhof alle dagen open van 11 tot 18 uur, behalve maandag (met
uitzondering van maandag 15 augustus). In september kan je enkel in het weekend tussen
13 en 18 uur komen verdwalen. Een dwaaltocht kost je 5 euro per persoon.
Kinderen tem 3 jaar mogen gratis mee. Honden zijn welkom, aan de leiband.
Meer info: https://www.kempenslandschap.be/nl/evenementen
Adres: Ter Speelbergen, Peredreef 5, Beerzel (Putte)
Perscontact: Philippe De Backer, T 015 22 82 30, E philippe.debacker@kempenslandschap.be

Feestelijke wandeling Hooibeekhoeve en Geel
> 31 december – Geel

Hooibeekhoeve, het provinciaal onderzoekscentrum voor o.m. voedergewassen en melkvee,
bestaat 50 jaar. Op dezelfde locatie, in Geel Ten Aard, vindt ook het
Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) al 25 jaar onderdak. In al die jaren zijn ze
samen uitgegroeid tot een praktijk- en kenniscentrum dat in heel Vlaanderen bekend is. Hun
dubbele verjaardag zetten ze in de verf met een wandeling van 5 kilometer langs een aantal
proefvelden in de buurt. Onderweg leren deelnemers hoe het er op een modern
melkveebedrijf aan toe gaat. Vertrek en aankomst zijn voorzien op het erf van
Hooibeekhoeve. Een plan vind je ter plaatsje (tijdens de kantooruren) of kan je downloaden.
De route van 5 kilometer slingert door de groene omgeving. Onderweg vind je 10
informatieve borden met QR-codes die naar filmpjes leiden. Zo kom je onder meer aan de
weet waarom melkkoeien elk jaar een kalfje krijgen, wat koeien zoal eten en drinken,
hoeveel melk ze elke dag geven, enzovoort. In ieder filmpje zitten bovendien één of twee
letters verstopt, waarmee je een woord kunt vormen. Met dat woord kan je deelnemen aan
een wedstrijd. De winnaar wordt elke maand bekendgemaakt via de Facebookpagina van
Hooibeekhoeve. Meer info: www.provincieantwerpen.be/50jaarhooibeekhoeve
Adres startpunt: provinciaal onderzoekscentrum Hooibeekhoeve, Hooibeeksedijk 1, Geel
Perscontact: Valerie Druart, T 03 240 66 96, M 0491 56 27 30, E
valerie.druart@provincieantwerpen.be

Escape games
> 9 oktober – Hingene

Beleef het park rond het kasteel d’Ursel op een unieke manier met de escape games. Kom
ze op eigen houtje spelen tijdens de openingsuren van het park. Voor beide games heb je
per groepje van ongeveer vijf personen een smartphone nodig (met 4G-verbinding).
Kinderen vanaf 10 jaar kunnen op pad met Sophie en Juliette, twee gravinnetjes die 150
jaar geleden de zomer doorbrachten in Hingene. Samen met je vrienden of familie trotseer
je spannende uitdagingen, los je raadsels op en ontdek je hun boodschap voor de toekomst.
Meer geoefende spelers ontrafelen het mysterie van Henri, de verdwenen hertog. Bezweek
hij in 1875 echt aan de gevolgen van tyfus? Of zat zijn ambitieuze broer Joseph er voor iets
tussen? In deze escape game volg je Joseph tijdens zijn favoriete wandeling en probeer je
de ware toedracht te achterhalen.
Reserveren en betalen doe je vooraf via deze link. Beide games starten in het poortgebouw
aan de Edmond Vleminckxstraat. Neem daar je kaart, of download ze hier:
Meer info: www.kasteeldursel.be > escape games
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

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
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

> 31 augustus – www.wandelingvanhetjaar.be.

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 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.
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 BaarleHertog, Beerse, Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel en Turnhout.
Meer info: https://www.kempen.be/wandelnetwerk-kempense-kolonies-een-oase-van-rusten-verhalen
Perscontact: Mariel Rosier, T 03 240 63 93, E mariel.rosier@provincieantwerpen.be

Parkbib
> 28 augustus – Hingene

Tijdens de zomermaanden breekt de Bornemse bibliotheek opnieuw uit met een parkbib in

openlucht op locatie in het kasteeldomein d’Ursel. Kom snuisteren tussen de boeken,
installeer je in een strandstoel en kom in alle rust lezen in de schaduw van de bomen. Hou
zeker ook de website en Facebookpagina van de bibliotheek in de gaten, want er zullen
regelmatig ook kleinere activiteiten zoals voorleesnamiddagen plaatsvinden. Bij de buren
van de Zomerbar kan je terecht voor een hapje en een drankje.
Tot 28 augustus 2022 telkens op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 13 tot 18 uur
(gesloten bij slecht weer) - gratis
Meer info: www.kasteeldursel.be > Parkbib
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
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. In 2021 ontving de provincie voor deze kunstintegratie de Prijs
Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap in de categorie 'Kunst in Opdracht'.
Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be / rondleidingen
Adres: Provinciehuis Antwerpen, Koningin Elisabethlei 20, Antwerpen

Villa Vandersteen
1 juli > 31 augustus – Kalmthout

Het is feest in het Suske en Wiske Museum, want het leukste kindermuseum van
Vlaanderen bestaat 25 jaar! Om dit te vieren zetten we deze zomer alle stripreeksen van
Willy Vandersteen in het zonnetje. Zo leer je door verschillende spelletjes en opdrachten
alles over Familie Snoek, Safari en nog heel veel andere leuke strips!
Een leuke activiteit voor de hele familie. Gratis in combinatie met de Striptoer. Reserveren
is verplicht! Meer info en reservatie: www.suskeenwiskemuseum.be
Adres: Suske en Wiske Museum, Beauvoislaan 98, 2920 Kalmthout
Perscontact: Marleen van Houselt, T 03 666 64 85, E marleen.vanhouselt@provincieantwerpen.be

Tentoonstelling ‘Water, bron van leven’
> 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’
> 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
> 14 augustus - Kalmthout

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

De natuur in huis

16 augustus > 25 september - Kalmthout

De tentoonstelling 'De natuur in huis' laat je de wondere kleuren en vormen zien van
tientallen kleine vogeltjes uit onze directe omgeving. Ook paddenstoelen, vlinders, konijnen,
kippen en wilde dieren komen aan bod. Kunstenaar Alfred Daems schilderde alles op houten
paneeltjes in olie- of acrylverf. Verder zijn er enkele grotere schilderijen, macramé en hele
kleine objecten in de glazen kast. Deze gratis tentoonstelling in de galerie van het
Arboretum Kalmthout is elke dag open van 10 tot 17 uur.

Meer info: www.arboretumkalmthout.be > de natuur in huis
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.
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 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, Turnhoutsebaan 246, Deurne
Perscontact: 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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