Activiteitenkalender

Oktober 2022
Provincie Antwerpen

Herfst is nagenieten, de oogst verwerken, aanplanten voor het volgend voorjaar. Het is uren
wandelen in het bontgekleurde bos en naar paddenstoelen speuren. Of nog eens alles geven
in de sportieve wedstijden voor de winterrust. En op regenachtige of gure dagen cultuur
snuiven bijvoorbeeld in het 50 jarige cultuurhuis de Warande.
Deze activiteitenkalender bevat ook al de activiteiten die gepland staan voor het
herfstverlof. Op die manier maken we een soepele overgang naar de volgende
activiteitenkalender die voortaan al rond het begin van de maand verzonden zal worden.
Week 39: 1 tot 2 oktober

Opening vernieuwde hondenweides en acrobaten op het plein
1 oktober, 14 > 17 uur - Herselt

Vanaf zaterdag 1 oktober kan je in het Provinciaal Groendomein Hertberg genieten van de
vernieuwde hondenweides. Er werd leuke speeltoestellen geplaatst waar je je naar
hartenlust kan uitleven met je viervoeter! Afspraak in één van de drie hondenweides in
Hertberg.
Op 1 oktober zijn er ook enkele acrobaten te gast op het plein tegenover Mie Maan. Kan
jouw hond ook doggy-dansen? Of misschien enkele andere kunstjes? Kom kijken of kom
testen wat jouw hond allemaal kan! Deze activiteit richt zich op honden en hun jonge
baasjes (tot 14 jaar) die vergezeld zijn van een volwassene. Gratis deelname, inschrijven is
niet nodig
Programma:
14 uur: tips om een goede band met je hond te krijgen
15 uur: demo Hoopers
15.30 uur: hersenwerk voor honden
16.15 uur: demo doggydance
doorlopend: hondenweetjes-wandeling (7,4 km) en tombola voor brave baasjes

Meer info:
www.provincieantwerpen.be/hertberg/Openinghondenweides
www.provincieantwerpen.be/hertberg/hondenkunstje
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, ontvangstplein over Mie Maan, Diestsebaan 28, Herselt
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

Tombola voor brave hondenbaasjes
1 > 8 oktober - Herselt

Wandel jij graag door Provinciaal Groendomein Hertberg met je viervoeter aan de leiband?
Fantastisch! Brave baasjes worden tijdens de maand oktober beloond! Kom je een
domeinwachter tegen? Dan krijg je een tombolalootje en doe je mee aan de tombola voor
brave baasjes. Hou vanaf begin november onze facebook, website en de infoborden in de
gaten. Misschien win jij wel een hele mooie prijs voor je hond!

Meer info: www.provincieantwerpen.be/hertberg /hondentombola
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, ontvangstplein over Mie Maan, Diestsebaan 28, Herselt
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

Plantendag in Arboretum Kalmthout
2 oktober, 10 > 17 uur - Kalmthout

Het najaar is een ideaal plantseizoen. De bodem is nog voldoende warm om wortels te laten
groeien zodat je alvast een voorsprong neemt op het komende voorjaar. Tijdens de
plantendag van Arboretum Kalmthout - de oudste plantenbeurs van België- ontmoet je in
één keer de allerbeste plantenkwekers uit België en omstreken. Elk brengen ze een variatie
aan bijzondere, nieuwe en zeldzame tuinplanten en zijn ze specialist binnen hun
aangeboden sortiment. Aan hun standen krijg je praktische tips en professioneel tuinadvies.
De plantendag is een niet te missen evenement.
Meer info: www.arboretumkalmthout.be/ plantendag-najaar
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout
Perscontact: Abraham Rammeloo, T 03 641 82 32, E abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be
Week 40: 3 tot 9 oktober

Pop up Europe Ranst
3 oktober > 6 november -Ranst

Van 3 oktober tot 6 november staat de gemeente Ranst volledig in het teken van Europa.
Ontdek het programma en schrijf je in voor een activiteit.
- Europa in de bib
- Kras en win een fiets
- bezoek aan Europese instellingen op 3/10
- Vorming “Hoe geef ik les over de EU?” op 6./10
- Ontbijtlezing “Dit is Europa” met Hendrik Vos op 9/10
- Allemaal Europeaan – met Marc van Peel en Raf Njotea op 12/10
- Europese film: Brexit – The Uncivil War- op 27/10
Pop up Europa is een initiatief van Europa Direct Provincie Antwerpen in samenwerking met
de gemeente Ranst.
Meer info: www.popupeuropa.be/programma/ranst
Adres: diverse locaties in gemeente Ranst
Perscontact: Lies Robben– T 03 240 66 91, E Lies.ROBBEN@provincieantwerpen.be

Begeleid bosbaden
4 oktober, 18 > 21 uur - Mechelen

Tijdens een sessie bosbaden in het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark kom je helemaal
tot rust. De gids leert je technieken van het bosbaden kennen die je vertragen en dichter bij
de natuur en jezelf brengen. In een kleine groep trekken we in stilte het park in. Het
langzame tempo zorgt ervoor dat je alle facetten van de natuur intens beleeft. Je ervaart
hoe het bos je kan helpen om bewuster in het moment te staan. Je komt dieper in contact
met je intuïtie. Bosbaden geeft je energie, ruimte en inspiratie voor frisse ideeën. Voor een
sessie bosbaden betaal je € 18.
Meer informatie en inschrijven: https://www.provincieantwerpen.be/Vrijbroekpark.
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 84, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be

Digitaal bouwadvies van Kamp C
donderdagen 6, 13, 20 en 27 oktober en 3 november, 10 > 16 uur, #online
zaterdag 15 oktober, 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.
Meer info: www.kampc.be > digitaal-bouwadviesInschrijven via: bouwadvies@kampc.be
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, diana.grasso@kampc.be

Workshop onderhoud wilde bloemenweide
7 en 9 oktober, 14.30 > 17 uur – Mechelen

In het voorjaar organiseerden we een workshop 'aanleg van een bloemenweide'. Nadat de
weide is aangelegd, moet je deze onderhouden om ervan te blijven genieten. In deze
workshop vertellen de stielmannen van het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark hoe zij
aan de slag gaan om de wilde bloemenweides in het park te onderhouden. Na deze
workshop kun je thuis zelf aan de slag gaan. De workshop is gratis, maar je moet wel
vooraf inschrijven.
Meer informatie en inschrijven: https://www.provincieantwerpen.be/Vrijbroekpark.
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 84, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be

Gezwam over paddenstoelen
9 oktober, 10> 12 uur - Nijlen

Het is herfst en daar zijn ze. Paddenstoelen: rood, bruin, grijs, lang, kort, in groep, haast
onzichtbaar, lekker, giftig, misschien ook bewoond door dieren of kabouters?
Samen met een gids verken je de Provinciaal Groendomein Kesselse Heide. Een leuke
wandeling waarbij geen vraag over paddenstoelen onbeantwoord blijft. Schrijf je in voor de
kinderwandeling (enkel voor kinderen van 6 tot 12 jaar) of de wandeling voor volwassenen.
Beide wandelingen gaan gelijktijdig door. Deze wandeling is in samenwerking met
Natuurpunt De Wielewaal.
Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be/kesselse-heide/gezwam-overpaddenstoelen
Adres: Provinciaal Groendomein Kesselse Heide, Vaerestraat 4, Nijlen
Perscontact: Eveline Sierens, M 0473 99 44 43, E eveline.sierens@provincieantwerpen.be

Ecodroom
9 oktober, 13 > 18 uur - Deurne

Kom in het aangename kader van het Provinciaal Groendomein Rivierenhof ontdekken hoe
je je ecologische afdruk kan verkleinen. Het is een aangenaam kuieren langs de
marktkramen, workshops, proeverijen met verrassende hapjes en infostands. Sla je slag op
de rommelmarkt, geniet van de recycle-tentoonstelling in de galerij of laat iets herstellen in
het repair café van de Spectrumschool. Ben je met de fiets? Kleine herstellingen worden ter
plaatse gratis uitgevoerd. Tussendoor kan je genieten van een lokaal biertje of een gezond
hapje. Ecodroom heeft plaats op zondag 9 oktober 2022 van 13 tot 18 uur op de Parkweg in

het Rivierenhof. De Rommelmarkt vind je in parkzone Oost.
Meer info: www.provincieantwerpen.be/ Rivierenhof/ecodroom
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne
Perscontact: Eveline Sierens, M 0473 99 44 43, E eveline.sierens@provincieantwerpen.be

Army Camp

7 > 9 oktober - Boom

Van 7 tot 9 oktober vormt het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre het decor voor een
levendig re-enactment kampement van Wereldoorlog II met historische voertuigen, tenten
en displays die het leven van de soldaten te velde uitbeelden. Op zaterdag 8 oktober vanaf
14u tot 23 uur zijn er ook optredens van The New Tremblers (tribute aan de Schadows), Ths
French Captain (solo zanger die liedjes uit de periode WO-II brengt) en Miss Elise (4koppige muziekgroep die muziek WO II brengen). Op zondag 9 oktober zijn er optredens
van The French Captain. Het Army Camp is gratis te bezoeken. Enkel voor de optredens op
zaterdag is er een inkom van 10 euro.
Meer info en het programma: www.deschorre.be/army-camp
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom
Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, E kathleenvandendriessche@deschorre.be
Extern perscontact: Frank Clinckemaillie, T 0484 938 818, E frank@armycamp.be
Week 41: 10 tot 16 oktober

Sapmobiel houdt halt in Arboretum Kalmthout
10 oktober, 9 > 18 uur - Kalmthout

De Sapmobiel van de Nationale boomgaardenstichting houdt opnieuw halt in Arboretum
Kalmthout om je geoogste appelen en peren te persen tot puur fruitsap. Je kunt enkel langs
komen na afspraak met de Sapmobiel. Bel 012 39 11 88 of mail naar
nbs@boomgaardenstichting.be.
Tarieven en info voor het pasteuriseren en verpakken vind je op de website van de
Sapmobiel. Je hebt minimum 70 kilo appels en/of peren nodig.
Meer info: www.arboretumkalmthout.be/sapmobiel
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout
Perscontact: Abraham Rammeloo, T 03 641 82 32, E abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be

Workshop: verbinden met de energie van de natuur
14 & 15 oktober, 9 > 17 uur – Kalmthout

Dat een wandeling in de natuur deugd doet, is geen geheim. Maar hoe kan je nu echt de
energie van de natuur voelen en ervaren? Onder professionele begeleiding van Dr. Claire
Elouard leer je stapsgewijs hoe je de energie van bomen en de natuur kunt begrijpen en
gebruiken. De voertaal van deze workshop in het Arboretum Kalmthout is Engels maar een
basiskennis van het Engels is zeker voldoende om de workshop te kunnen volgen.
Daarenboven gaat de workshop gepaard met veel ervaringsgerichte oefeningen. Je hebt
geen voorkennis nodig, enkel een gezonde openheid en nieuwsgierigheid.
Meer info en inschrijven:
www.arboretumkalmthout.be/verbinden met de energie-uit-de-natuur
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout
Perscontact: Abraham Rammeloo, T 03 641 82 32, E abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be

50 uur de Warande
van 14 oktober om 17 uur > 16 oktober om 18.59 uur - Turnhout

Met 50 uur de Warande brengen we hulde aan de lange geschiedenis van cultuurcentrum de
Warande in Turnhout, maar kijken we vooral ook reikhalzend naar de toekomst. We vragen
voormalig Artist in Residence SLAK om samen met verenigingen, organisaties en iedereen
die wil, een cultuurmarathon van 50 uur te organiseren. Een groot kunstfeest waar plaats is
voor alle mogelijke expressievormen. We delen het Warandegebouw op in 50 locaties. 50
genummerde plekken waarin werk getoond kan worden. We laten de klassieke indeling
(inkom, theaterzaal, exporuimte …) los en geven de Warande voor één weekend een nieuwe
logica. Verschillende kunstvormen staan naast en door elkaar.
Liefhebbers, professionele kunstenaars en Kempenaars met een bijzonder verhaal worden in
een systeem van schijnbare chaos door elkaar geprogrammeerd. 50 uur non-stop feest!
Meer info en programma: https://www.warande.be/programma
Adres: cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, Turnhout
Perscontact: Heleen De Munck, T 014 47 23 09, M 0485 40 92 72, heleen.demunck@warande.be

Spartacus Run in De Schorre
16 oktober, 9 uur - Boom

Dit jaar maakt Provinciaal Recreatiedomein De Schorre zich klaar voor de 10de editie van de
AA Drink Spartacus Run! Op zondag 16 oktober kan je er deelnemen aan de grootste
obstakelrun van België. Naast de traditionele 10 km en Family Run (3 km) is er nu ook de
Young Spartacus (5km). Alle leeftijden kunnen dus deelnemen.
Op het parcours van 10 km moet je zo’n 25 hindernissen overwinnen. Alleen of met de hulp
van vrienden, aan de finish is iedereen Spartacus!
Meer info en inschrijven: www.deschorre.be/spartacus-run
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom
Perscontact: Kathleen Vandendriessche, T 03 880 76 32, E kathleenvandendriessche@deschorre.be
Extern perscontact: Greg Broekmans, 0475 36 93 28, greg.broekmans@golazo.com

Ontbijt bij De Musette

16 oktober, 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

BosBaden met wandelcoach Dirk De Ryck
16 oktober, 10 > 12 uur – Heist-op-den-Berg

Het bos heeft de mens heel wat te bieden. We vinden er rust, of we krijgen er net de kans
om erg actief te zijn. Bosbaden biedt ontspanning, stressvermindering, verfrissing en
zelfbewustzijn. Door ervaringsoefeningen te doen die alle zintuigen openen, kan je je
mentale en fysieke kracht opladen. Tijdens deze workshop in het Provinciaal Groendomein
De Averegten helpt Dirk je om te verstillen en het bos op een andere manier te ervaren. Hij
nodigt je uit om anders te kijken; naar jezelf, de anderen en je omgeving.
Draag kledij aangepast aan de weersomstandigheden en makkelijke schoenen of
wandelschoenen. Breng eventueel een flesje water mee.
Doelgroep: volwassenen (18+), honden zijn niet toegelaten.

Gratis deelname, inschrijven is noodzakelijk.
Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be/de Averegten/ Bosbaden
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

Gezwam over paddestoelen

16 oktober, 14 > 16 uur - Oelegem

Het Provinciaal Groendomein Vrieselhof tooit zich in herfstkleuren. Een natte periode komt
eraan. Paddenstoelen zorgen nu voor lekkere geuren en breken hout en bladeren verder af.
Een VMPA-natuurgids kijkt met jou welke soorten zwammen er in het Vrieselhof leven en
vertelt je er meer over. Afspraakplaats: Bezoekerscentrum Vrieselhof.
Gratis, maar inschrijven is noodzakelijk via www.provincieantwerpen.be/vrieselhof/gezwamover-paddenstoelen
Adres: Provinciaal groendomein Vrieselhof, Schildesteenweg 95, Ranst
Perscontact: Eveline Sierens, M 0473 99 44 43, E eveline.sierens@provincieantwerpen.be

Herfstwandeling voor gezinnen - Week van het Bos
16 oktober , 14 > 16 uur - Retie

Het is herfst! Eekhoorntjes leggen hun wintervoorraad aan, de wind wint kracht en blaadjes
ritselen onder je voeten. Sommige vogels trekken weg, anderen blijven in koude tuinen
rondfladderen.
Samen met de boswachter trekken we het Provinciaal Groendomein Prinsenpark in. We
gaan op ontdekking in het herfstbos en zoeken een antwoord op vele vragen. Waarom zijn
paddenstoelen belangrijk? Wat doen de dieren om zich voor te bereiden op de winter? En
waarom vallen blaadjes nu eigenlijk van de bomen? Ga je mee op herfstavontuur?
Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel. Aangepaste speel- en regenkledij is
noodzakelijk. Stevige stapschoenen of laarzen zijn altijd goed.
Doelgroep: gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar.
Gratis deelname, inschrijven is nodig en kan tot 3/10/2022.
www.provincieantwerpen.be/prinsenpark/herfstwandeling
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Bezoekerscentrum, Kastelsedijk 5, Retie
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be
Week 42: 17 tot 23 oktober

Special theatergezelschap BERLIN
18 tot 23 oktober – Turnhout

BERLIN bestaat 20 jaar, de perfecte aanleiding om in het kader van 50 jaar de Warande een
special te wijden aan dit internationaal gerenommeerde, Antwerpse gezelschap.
Het werk van BERLIN bevindt zich steevast op het snijpunt tussen documentaire en theater.
Het gezelschap vertrekt daarbij steeds vanuit de werkelijkheid: een stad, een fait divers of
een getuigenis. Ze dompelen zich onder in een situatie en ontwarren er diverse
verhaallijnen. In de uitwerking beperken ze zich niet tot één discipline. De inhoud bepaalt
hoe een verhaal wordt verteld: met beeld, livemuziek, technologie, teksttheater, als
installatie...
Voor de special in de Warande herneemt BERLIN ‘Remember the dragons’ en ‘True Copy’
(selectie Het Theaterfestival 2019). Daarnaast kan je naar ‘The making of Berlin’, de
nieuwe voorstelling die dit jaar in de Singel in première gaat. In de bibliotheek kan je gratis
naar de auditieve installatie ‘Wie oud wordt’.

Meer info en tickets: https://www.warande.be/pQ6vmUL/special-berlin
Adres: cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, Turnhout
Perscontact: Heleen De Munck, T 014 47 23 09, M 0485 40 92 72, heleen.demunck@warande.be

Scholenverldloop Secundair onderwijs en Survival Trophy
19 oktober, 14.15 uur - Mol

Het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, MOEV en Vabco Atletiekclub Mol organiseren op
woensdag 19 oktober 2022 de 34ste scholenveldloop Zilvermeer secundair onderwijs te Mol.
Ben je samen met je schoolvrienden op zoek naar een nieuwe uitdaging én zit je in de derde
graad van het secundair onderwijs? Aan jou de keuze!
Ofwel neem je deel aan de scholenveldloop van het Zilvermeer ofwel schrijf je per team in
voor de Survival Trophy van Sport Vlaanderen.
Meer info en inschrijven voor scholenveldloop:
www.zilvermeer.be /Fun voor groepen/ scholenveldlopen
Meer info en inschrijven voor de Survival Trophy via
www.sport.vlaanderen/scholen/onze-schoolsportactiviteiten/survival-trophy/
Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol
Perscontact: Dorien Hofkens, T 014 82 95 14, M 0493 83 99 21, dorien.hofkens@zilvermeer.be

Duiding over de beheerswerken op Hoge Mouw
22 oktober, 14 > 16.30 uur - Kasterlee

In Provinciaal Groendomein Hoge Mouw komen een aantal bijzondere dieren en planten
voor. Er worden heel wat inspanningen geleverd om voor nog meer zeldzame soorten een
thuis te creëren of een stapsteen er naartoe. Tijdens deze wandeling kom je meer te weten
over het heide- en bosbeheer in Hoge Mouw, waarom sommige ingrepen gebeuren en welke
middelen hiervoor ingeschakeld worden. Gratis deelname, inschrijven is verplicht.
Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be/hoge-mouw/duiding Beheerswerken
Adres: Provinciaal Groendomein Hoge Mouw, Lichtaartsebaan 45, 2460 Kasterlee
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

Retie Trail i.s.m. Arac Arendonk
23 oktober, vanaf 10 uur- Retie

Retie Trail is een trailrun door de bossen van Retie. Start en aankomst van de trail liggen
in Provinciaal Groendomein Prinsenpark.
Je kan kiezen voor een trail van 8, 16 of 31 kilometer. Je loopt geen rondjes. Alle afstanden
bestaan uit één grote toer. Meer dan 80 procent van het parcours is onverhard (single
tracks, dreven, paden in het park,…). We voorzien elektronische tijdsopname en rijkelijk
gevulde bevoorradingsposten.
Tijdens Retie Trail is er ook een kidsrun en een g-run. Supporters en toeschouwers kunnen
vrij wandelen in het Prinsenpark of genieten van een hapje en een drankje.
Retie Trail is een initiatief van de Arendonkse Atletiekclub ARAC afdeling Retie met de steun
van provincie Antwerpen. Inschrijven noodzakelijk via retietrail.be
Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be/prinsenpark/Trailrun-2022
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be
Week 43: 24. tot 30 oktober

Scholenveldloop basisonderwijs
26 oktober , 14.15 uur - Mol

Op woensdag 26 oktober 2022 vindt in het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer de 34ste
scholenveldloop Zilvermeer plaats, in samenwerking met de Molse Atletiekclub Vabco.
Jaarlijks nemen honderden scholieren uit het basisonderwijs deel aan deze scholenveldloop.
Met dit initiatief is het de bedoeling de jeugd warm te maken voor sport en hun fysieke
conditie te verbeteren.
Meer info en inschrijven: www.zilvermeer.be /Fun voor groepen/ scholenveldlopen
Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol
Perscontact: Dorien Hofkens, T 014 82 95 14, M 0493 83 99 21, dorien.hofkens@zilvermeer.be

Het groene hart van het Hof (VMPA)
29 oktober, 10 > 12 uur - Antwerpen

Kom genieten van een heerlijke herfstwandeling en leer onderweg over het natuurbeheer in
het Provinciaal Groendomein Hof van Leysen. Onder begeleiding van een VMPA-natuurgids
leer je meer kijken dan zien, meer luisteren dan horen en genieten van de rijkdom en de
diversiteit waar we elke dag aan voorbijlopen.
Vooraf inschrijven is niet nodig. Afspraak aan de ingang naast Café Kamiel.
Meer info: www.provincieantwerpen.be/het-groene-hart-van-het-hof
Adres: Provinciaal Groendomein Hof van Leysen, Markgravelei, Antwerpen
Perscontact: Eveline Sierens, M 0473 99 44 43, E eveline.sierens@provincieantwerpen.be, E

Natuurworkshop voor kinderen > Blad steen schaar
29 en 30 oktober, 10 > 12 uur en 14 > 16 uur - Mechelen

Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark organiseert een natuurworkshop met woudvrouw.
Tijdens deze natuurworkshop krijgen kinderen kansen om de natuur te ontdekken en hun
verbeelding te stimuleren. We gaan met meneer eekhoorn op stap om herfstmateriaal te
verzamelen. Daarmee gaan we creatief aan de slag (kroontjes, kleibeestjes, land-kunst,
slingers mandala’s…), want meneer is een echte kunstenaar zoals hij danst door de
takkentoppen. Voor een sessie bosbaden betaal je € 18.
Meer informatie en inschrijven via https://www.provincieantwerpen.be/Vrijbroekpark.
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 84, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be
Week 41: 31 oktober tot 6 november

Bushcraft voor ouders en kinderen vanaf 10 jaar
2 of 5 november, 10 > 16.30 uur - Retie

Zin om als een echte bushcrafter survival skills te leren? Tijdens deze dag in het Provinciaal
Groendomein Prinsenpark ontdek je het allemaal samen met je kind! Hoe maak je vuur met
een firestick? Leren koken op een vuur. Een bestek maken van een stok met een zakmes.
We leren ook om water te zuiveren met een filter. En de boswachter gaat op pad om
eetbare planten en paddenstoelen voor ons te vinden. Kortom, leer de eerste tips en tricks
voor een gezellig dagje in de natuur. Gratis deelname, inschrijven is noodzakelijk.
Doelgroep: ouder-kind workshop (+ 10 jaar) – honden niet toegelaten
Meer info en inschrijven:
www.provincieantwerpen.be/prinsenpark/Bushcraft

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

Kinder-workshop 'Broodjes bakken'

3 november, van 9 > 12 uur of van 13 > 16 uur - Deurne

Wat ruikt er heerlijker dan versgebakken brood? Kom naar de kinderboerderij in het
Provinciaal Groendomein Rivierenhof en ga als een echte bakker aan de slag. Bak je eigen
broodje, vouw een broodzak en als kers op de taart mag je ook nog eens de geitjes
voederen! De ingrediënten voor een geweldige voor- of namiddag zijn allemaal aanwezig.
Je kan kiezen tussen een workshop in de voormiddag van 9-12 uur of in de namiddag van
13-16 uur.
Meer informatie en inschrijven: www.provincieantwerpen.be/Rivierenhof/Broodje bakken
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne
Perscontact: Eveline Sierens, T 03 360.52.02, E Eveline.Sierens@provincieantwerpen.be

Schaapsherderontmoeting i.s.m. Kemp VZW
3 november, 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
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.
De meeting duurt ongeveer 1,5 uur en start aan het onthaal van het nieuwe
bezoekerscentrum van het Prinsenpark.
Doelgroep: gezinnen met kinderen, honden zijn niet toegelaten. Duurtijd: 1,5 uur.
Gratis deelname, inschrijven is noodzakelijk.
Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be/prinsenpark/ schaapsherder
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be
Vooruitblik
7/11 Pop up Europa Schilde www.popupeuropa.be/schilde/
20/11 Collectiedag - Erfgoedcafé in Kesselse Heide
25/11 PTS Trail Boom
26/11 Workshop Bessenstruiken planten en snoeien www.provincieantwerpen.be/Rivierenhof/-bessenstruiken27/11 Sfeerwandeling in het Rivierenhof
www.provincieantwerpen.be/Rivierenhof / sfeerwandeling
3/12 Feestelijke opening Vlammetjeswandeling – het warmste bos in De Averegten
www.provincieantwerpen.be/AV-Vlammetjes,
3/12 Vlammetjeswandeling – afsluiting 50 jaar Prinsenpark
www.provincieantwerpen.be/PP-Vlammetjes
3/12 Opening Vlammetjeswandeling 'het warmste bos' Hertberg
www.provincieantwerpen.be/hb-Vlammetjes
9-10/12 Putteke winter – De Schorre www.deschorre.be/putteke-winter
11/12 Winterwandeling op de heide – Kesselse Heide
www.provincieantwerpen.be/kesselse-heide/winterwandeling
16-17/12 Wintersfeer – Zilvermeer www.zilvermeer.be/wintersfeer
16/12 Vurige winteravond – Vrijbroekpark
www.provincieantwerpen.be/ Vrijbroekpark/ vurige-winteravond
18/12 Winterwandeling – De Averegten www.provincieantwerpen.be/averegten/-winterwandeling
17/12 – 8/1 Winterspeurtocht – Arboretum Kalmthout
www.provincieantwerpen.be/arboretum/winterspeurtocht-

Langlopende activiteiten buiten

Zomerbar op het kasteeldomein van Kasteel d’Ursel
> 9 oktober – Hingene

Deze zomer staat er op het kasteeldomein van 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 zoektocht 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

Honden-weetjes-wandeling tussen de losloopzones
1 > 31 oktober - Hertberg

Als je tijdens de maand oktober de honden-weetjes-route volgt door het Provinciaal
Groendomein Hertberg kom je onderweg heel wat te weten over viervoeters. De route is 7,3
kilometer lang. Volg de hondjes en vind alle weetjes!
Je kan starten aan Parking Mie Maan, Parking Noord en aan alle losloopzones.
Belangrijk: Tijdens de wandeltocht hou je je hond aan de leiband. Je hond kan zich los
uitleven in de losloopzones. Het is verboden je viervoeter te laten zwemmen in de vennen.
Wandel je op een paardenpad of een fietspad? Geef dan voorrang aan de paarden en de
fietsers. Meer info: www.provincieantwerpen.be/ hertberg/hondenwandelingAdres: Provinciaal Groendomein Hertberg, Diestsebaan 28, Herselt
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

Herfstspeurtocht kastanjefeest
8 oktober > 6 november - Kalmthout

De mooie collectie kastanjes van Arboretum Kalmthout maakt zich dit najaar op voor een
geweldig feest. De bomen tooien zich met warme kleuren, dragen vruchten als prachtige
juwelen, strooien bladeren als confetti in het rond en genieten van de spotlights van de lage
herfstzon en van de oranje wolkenluchten van oktober. Maar bomen kunnen zich natuurlijk

niet verplaatsen want ze zitten met hun wortels stevig in de grond. Daarom bedachten de
kastanjes van Arboretum Kalmthout enkele leuke spelletjes en opdrachten, en zo leer je
tegelijk heel wat over hen bij. Trek je stapschoenen of regenlaarzen aan en maak er samen
een vrolijk herfstfeest van! Ideaal voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.
www.arboretumkalmthout.be/ herfstspeurtocht
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout
Perscontact: Abraham Rammeloo, T 03 641 82 32, E abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be

Special Operations in het Prinsenpark (zoektocht) i.s.m. Gil Geerings en Wim
Govers (Battle for the Locks), Stuifzand en gemeente Retie
> 15 december - Retie

Ga met weerstander Ward en de Amerikaanse piloot Scott op speurtocht en ontdek alle
oorlogsperikelen die ooit in het Prinsenpark plaatsvonden. Ontdek de geheime morsecode en
wie weet neem jij een souvenir mee naar huis!
Naast een populair jachtgebied voor de Duitse bezetter was het Prinsenpark tijdens de
Tweede Wereldoorlog een ideale omgeving om een wapendropping voor het verzet te
organiseren. Ook de start van de grootschalige operatie “Market Garden” ging in Retie niet
onopgemerkt voorbij: een zweeftoestel met daarin militairen stortte neer in het park.
Laat je onderdompelen in het tot nu toe ongekende oorlogsverleden van het Provinciaal
Groendomein Prinsenpark en waan je een verzetsstrijder en soldaat.
Doelgroep: gezinnen met kinderen vanaf 10 jaar
Gratis deelname, Inschrijven voor deze zoektocht is niet nodig, de start van de zoektocht is
aan de groene route en je kunt de groene pijlen volgen (lengte wandeling +/- 4 km). Het
Special Operations doeboekje vind je aan het onthaal, de toiletten van het
bezoekerscentrum en de start van de route.
Meer info: www.provincieantwerpen.be/Prinsenpark/Special operations
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Bezoekerscentrum, Kastelsedijk 5, Retie
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be

De Grote Schijn

27 oktober > 20 november, Deurne

Het Provinciaal Groendomein Rivierenhof opent in de herfst zijn deuren opnieuw voor een
zinnenprikkelende tocht door het donker. Van zaterdag 29 oktober t.e.m. zondag 20
november ben je welkom op De Grote Schijn. Het wordt ook in 2022 een unieke
totaalbeleving zonder woorden, met innoverende snufjes en lumineuze emoties. Laat je
tijdens dit omni-zintuigelijk spektakel leiden langs een volledig nieuw parcours met
indrukwekkende technieken en mysterieuze verrassingen. Wandelingen starten tussen 18 en
21.45 uur. Info en tickets: https://degroteschijn.be/
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne
Perscontact: Eveline Sierens, T 03 360.52.02, E Eveline.Sierens@provincieantwerpen.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 rond het Kasteel d’Ursel
> 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… 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

Jeugdtheater: Boom Onderzoek Specialisten gezocht
Boom - Mechelen - Mol - Retie - Herselt

Op zoek naar een leuke uitlaatklep voor je (klein)kinderen? Voor de provinciale domeinen
De Nekker (Mechelen), het Zilvermeer (Mol) en Hertberg (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.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

Vernieuwd wandelnetwerk Kempense Heuvelrug
Geel, Herentals, Kasterlee, Olen, Oud-Turnhout en Retie

Van iconische landduinen tot de vallei van de Kleine Nete. Het vernieuwde wandelnetwerk
Kempense Heuvelrug serveert onvervalst wandelplezier.
De update door Toerisme Provincie Antwerpen vertaalt zich in extra trajecten, natuur,
beleving en comfort. Samen 350 kilometer routes langs knooppunten in Geel, Herentals,
Kasterlee, Olen, Oud-Turnhout en Retie.
Plus vijf aantrekkelijke suggestielussen voor diverse types wandelaar.
Meer info: www.kempen.be
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. 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 22, Antwerpen

Kunst in het provinciehuis – Pol Mara en tijdgenoten
> 14 oktober, maandag tot vrijdag van 9 >18 uur #Antwerpen

Nog tot en met 14 oktober loopt in het provinciehuis Antwerpen in de kunstinstallatie Every
Collection Hides Another Collection een presentatie met werk van Pol Mara en enkele van
zijn tijdgenoten.
Meer informatie: www.provincieantwerpen.be/ kunstcollectie Pol-Mara-en-tijdgenoten
Adres: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen
Perscontact: Bob Daems, T 0472 98 14 11, E kunst@provincieantwerpen.be

Expo Oude wijn – nieuwe zakken – 50 jaar de Warande
> 29 januari 2023 - Turnhout

Gedurende de afgelopen vijftig jaar hebben talloze kunstenaars tentoongesteld in
cultuurhuis de Warande. Eerst in wat de A-ruimte en de B-ruimte heette. Later in de
Luifelzaal, de Houten zaal, de Witte Gang en uiteraard ook in de vernieuwde Expozaal die dit
seizoen tien kaarsjes mag uitblazen. Heel wat Vlaamse kunstenaars van internationaal
belang maakten hier onvergetelijke tentoonstellingen. Voor het jubileum van de Warande
brengen we 25 kunstenaars samen die eerder in de Warande tentoonstelden. Ze komen niet
alleen. We vroegen ieder van hen om op hun beurt iemand voor de toekomst te selecteren.
Zo wordt de tentoonstelling ‘Oude wijn/nieuwe zakken’ niet louter een terugkijken op wat
ooit was, maar ook op wat nog komen zal.
Meer info: www.warande.be/Oude wijn - Nieuwe zakken
Adres: cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, Turnhout
Perscontact: Heleen De Munck, T 014 47 23 09, M 0485 40 92 72, heleen.demunck@warande.be

In de galerie: botanische taferelen
1 oktober >17 november, uur - Kalmthout

De galerie van het Arboretum Kalmthout heeft de eer om als eerste gastheer te zijn voor
een tentoonstelling van de Leden van de Vereniging van Botanische Kunstenaars België.
Zowel amateurs als professionele kunstenaars, die realistische portretten maken van
planten, vinden hier een platform om hun werk te tonen. Ervaar de 4 seizoenen met
prachtige realistische plantenportretten in grafiet, kleurpotlood en aquarel.
Gratis tentoonstelling in de galerie van Arboretum Kalmthout, elke dag van 10 tot 17 uur

(uitzondering op 2/10: betalende toegang omwille van plantendag)
www.arboretumkalmthout.be/botanische-taferelen
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout
Perscontact: Abraham Rammeloo, T 03 641 82 32, E abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be

Fototentoonstelling ‘Puur Natuur’ van ISO-2400
> 23 december - Retie

In Noorwegen geldt een “allemansrecht”. Dat betekent dat je er (op de meeste plaatsen)
vrij mag kamperen, want de natuur is van iedereen. Daar staat tegenover dat iedereen er
ook respectvol mee omgaat. Onze natuur is het mooiste goed dat we hebben. Wie op het
juiste moment op de juiste plaats is, komt vaak vol verwondering te staan over de
schoonheid ervan. Zo mooi dat de leden van fotoclub ISO-2400 (Mol) het wilden vastleggen,
om het opnieuw te kunnen beleven.
De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum:
dinsdag tot vrijdag van 9u tot 16u en elk volledig eerste weekend van de maand van 12.3016 uur. Bekijk onze website voor meer info:
www.provincieantwerpen.be/prinsenpark - Fototentoonstelling 'Puur Natuur'
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Bezoekerscentrum, 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

Kunstproject golfslag ism Academie Mechelen
> 30 juni 2023 - Mechelen

De studenten van de academie Mechelen lieten zich inspireren door de mini-golf van SintAnna te Antwerpen waar kunstenaars telkens van een golfbaan een kunstwerk maken.
Dankzij de samenwerking met het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark kregen de
studenten ruimte in overvloed, dicht bij de stad, prachtige natuur, de perfecte symbiose.
Dit project was een jaaropdracht van het Projectatelier, een opdracht in fases, tot de
uiteindelijke realisatie. De kunstwerken worden ‘targets’, want de ‘golfslag’ kan je spelen
met golfstick en (mousse) bal, maar is ook een kunstroute. Je hebt keuze uit de ‘Blind
Date’-, de ‘Schwung-’ en de ‘Woods’route.
Meer informatie: https://www.provincieantwerpen.be/Vrijbroekpark/golfslag.

Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 84, E sarah.wouters@provincieantwerpen.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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