
 

Van maandag 5 september tot zondag 11 september 2022 

Maandag 5 september 

Nieuwe tentoonstelling in het provinciehuis: Pol Mara en tijdgenoten 
5 september > 14 oktober – Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen 
 

Van 5 september tot en met 14 oktober 2022 is er in de kunstinstallatie Every Collection 

Hides Another Collection een presentatie met werk van Pol Mara en tijdgenoten. Een deel 

van de expo PingPong blijft behouden en we plaatsen er werk van Mara en tijdgenoten bij. 

Vrij te bezoeken op werkdagen van 9 tot 17 uur. Voor deze interventie in onze 

kunstinstallatie is er geen vernissage of persmoment in het provinciehuis gepland. De expo 

is onderdeel van een dubbeltentoonstelling in samenwerking met de gemeente Zoersel, 

waar het werk wordt getoond in cultuurhuis de Bijl. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Pol Mara en tijdgenoten 

 
Beleidsverantwoordelijke: Luk Lemmens 
Perscontact: Faye Van Impe, communicatieverantwoordelijke gedeputeerde Lemmens,  
M 0486 60 46 02, E faye.vanimpe@provincieantwerpen.be 
Perscontact: Bob Daems, beheerder kunstcollectie,  
T 0472 98 14 11, E kunst@provincieantwerpen.be  

EUropa Xpert in het Suske en Wiske Museum 
9.30 > 16 uur – Suske en Wiske Museum, Beauvoislaan 98, Kalmthout 
 

Europa Direct Antwerpen doorkruist de provincie Antwerpen met EUropa Xpert om kinderen 

al van jonge leeftijd kennis te laten maken met de Europese Unie: van het ontstaan van de 

EU tot de werking van het Europees Parlement. Van 5 tot 16 september maken leerlingen 

uit de 3e graad van het basisonderwijs in het Suske en Wiske Museum uitgebreid kennis 

met de Europese Unie. Het ene dagdeel is een ‘Europabad op kindermaat’ waarin de 

leerlingen alles leren over de Europese Unie. In het andere dagdeel doen ze de Striptoer en 

nemen ze deel aan het Eurovisiestripfestival. De leerlingen komen zo te weten welke 

ingrediënten je nodig hebt om een goed stripverhaal te maken. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > EUropa Xpert in het Suske en Wiske Museum  

 
Beleidsverantwoordelijke: Kathleen Helsen 
Perscontact: Johny Geerinckx, communicatieverantwoordelijke gedeputeerde Helsen,  
M 0485 99 72 97, E johny.geerinckx@provincieantwerpen.be  
Perscontact: Jeroen Jochems, Europa Direct provincie Antwerpen,  
T 03 240 60 49, E jeroen.jochems@provincieantwerpen.be  

Dinsdag 6 september  

Binnenkijken in uniek paleis 
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16 uur – Aartsbisschoppelijk Paleis, Wollemarkt 15, Mechelen 
 

Het provinciebestuur beheert al meer dan 200 jaar het Aartsbisschoppelijk Paleis in 

Mechelen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de restauratie van de gevels. Maar achter 

de stellingen gaat een uniek neoklassiek interieur schuil, één van de zeldzaam gaaf 

bewaarde architecturale realisaties uit de zogenaamde 'Hollandse periode' uit het begin van 

de 19de eeuw. Op Open Monumentendag kan het grote publiek de fraaie ontvangstzalen 

ontdekken en wandelen door de recent gerestaureerde  stiltetuin, met zijn 'haha', 

brevierpad, Lourdesgrot en tuinpaviljoen. De openstelling van het paleis wordt 

georganiseerd door de stad Mechelen, in samenwerking met het provinciebestuur 

Antwerpen en het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Op dinsdag 6 september krijgt de pers al 

een eerste inkijk. Meer info: www.openmonumentendag.be  
 

Beleidsverantwoordelijke: Luk Lemmens 
Perscontact: Faye Van Impe, communicatieverantwoordelijke gedeputeerde Lemmens,  
M 0486 60 46 02, E faye.vanimpe@provincieantwerpen.be 
Perscontact: Serge Migom, dienst Erfgoed, team Erfgoedwerking,  
M 03 240 64 53, E serge.migom@provincieantwerpen.be 

Donderdag 8 september  

Opening oude steenbakkerij Brik Boom 

18 uur – Brik Boom, Noeveren 67, Boom 
 

Brik Boom opent voor de eerste keer zijn deuren voor het grote publiek op Open 

Monumentendag op 11 september. In aanloop naar de opening voor het grote publiek, vindt 

de officiële opening plaats tijdens een persmoment op donderdag 8 september. De oude 

steenbakkerij onderging een volledige restauratie. Het vroegere Ecomuseum en Archief voor 

de Boomse Baksteen (Emabb) zit in een nieuw kleedje en de grote ringoven uit 1925 

herbergt een nieuw bezoekerscentrum waarin het verhaal van klei tot baksteen is te zien 

door de ogen van de arbeiders toen. In de voormalige schrijnwerkerij vind je ook een 

toeristisch infopunt. Gedeputeerden van de provincie en co-voorzitters van Stichting 

Kempens Landschap, Kathleen Helsen en Jan De Haes leiden u graag rond in deze nieuwe 

toeristische trekpleister van de Rupelstreek. 

 
Beleidsverantwoordelijke: Jan De Haes & Kathleen Helsen 
Perscontact: Helke Verdick, communicatieverantwoordelijke gedeputeerde De Haes,  
M 0484 090 597, E helke.verdick@provincieantwerpen.be 
Perscontact: Johny Geerinckx, communicatieverantwoordelijke gedeputeerde Helsen,  

M 0485 99 72 97, E johny.geerinckx@provincieantwerpen.be 

Perscontact: Nathalie Duerinck, communicatieverantwoordelijke Kempens Landschap,  
M 0471 71 52 11, E nathalie.duerinck@kempenslandschap.be  

Vrijdag 9 september  

Preview familiedag KOGEKA, LCV en Hooibeekhoeve 

9 uur – Hooibeekhoeve, Hooibeeksedijk 1, 2440 Geel 

 

Tijdens een familienamiddag voor het brede publiek op zondag 11 september laten de 

Geelse landbouwschool KOGEKA (Katholiek Onderwijs Geel-Kasterlee), Hooibeekhoeve, de 

landbouwraad van Geel en het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV vzw) iedereen 

die wil, landbouw beleven in de stallen en op de velden van Hooibeekhoeve. De aanleiding 

voor dit volksfeest is een driedubbele verjaardag. De landbouwschool wordt 100 in 2022, 

Hooibeekhoeve blies 50 kaarsen uit en LCV bestaat een kwarteeuw dit jaar. Journalisten 

krijgen op vrijdagochtend 9 september een preview van de familiedag in de stal met als 

rode draad het actuele waterproject Life ACLIMA. Tijdens deze rondleiding zie je ook negen 
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laatstejaarsleerlingen Landbouw van KOGEKA aan de slag tijdens hun praktijkstage. Geelse 

schepenen van Onderwijs en Landbouw en gedeputeerde voor Landbouw Kathleen Helsen 

vertellen meer over de vruchtbare samenwerking door de jaren heen zoals onder meer de 

fietstocht die KOGEKA organiseert naar aanleiding van hun jubileum die subsidies kreeg 

vanuit de subsidiekorf Landbouw van provincie Antwerpen. 

 
Beleidsverantwoordelijke: Kathleen Helsen 
Perscontact: Johny Geerinckx, communicatieverantwoordelijke gedeputeerde Helsen,  
M 0485 99 72 97, E johny.geerinckx@provincieantwerpen.be 
Perscontact: Valerie Druart, dienst Landbouw,  
T 0491 56 27 30, E valerie.druart@provincieantwerpen.be  

150 jaar doorkijkhaag van Arboretum Kalmthout 

10.30 uur – Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
 

Jarenlang groeide een bijzondere doorkijkhaag aan de straatkant van Arboretum Kalmthout. 

De haag werd in 1872 geplant door Charles Van Geert in zijn toenmalige bomen- en 

sierplantenkwekerij. Na beschadigingen tijdens WO II is hij verwijderd, maar nu groeit er 

opnieuw een volwaardige doorkijkhaag in het arboretum. Zo kan er weer naar hartenlust 

binnengegluurd worden. Want wat er achter de haag groeit, is de moeite: een verzameling 

van meer dan 11.000 bijzondere planten en bomen uit de hele wereld op zo’n 13,5 hectare. 

Naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de haag kunnen bezoekers vanaf 11 

september het verhaal erachter ontdekken. Naar aanleiding daarvan organiseren we een 

persmoment op 9 september in aanwezigheid van gedeputeerde Mireille Colson, voorzitter 

van Arboretum Kalmthout.  

 
Beleidsverantwoordelijke: Mireille Colson 
Perscontact: Helke Verdick, communicatieverantwoordelijke gedeputeerde Colson,  

M 0484 090 597, E helke.verdick@provincieantwerpen.be 
Perscontact: Abraham Rammeloo, directeur Arboretum Kalmthout,  
T 03 641 82 32, E abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be  

{beek.boer.bodem} demomarkt ‘Klimaatslim boeren in de vallei van de Kleine 

Nete’ 
11 > 12 uur – kruispunt Galgebeemden en Bosloopstraat, Kasterlee 
 

Op vrijdagnamiddag 9 september van 13 tot 16 uur stelt provincie Antwerpen op een 

demomarkt een hele reeks klimaatrobuuste maatregelen voor aan landbouwers, 

natuurbeheerders, beleidsmakers, onderzoekers, … en al wie geïnteresseerd is in water, 

landbouw en natuur in de vallei van de Kleine Nete. Er zijn diverse infostands, 

demonstraties van mechanische onkruidbestrijding, toelichting bij concrete ingrepen als een 

stuw in een perceelgracht, een grasbufferstrook of het aanplanten van wilgen langs de Aa 

tegen oeverafkalving. Het evenement past in de werking van de gebiedscoalitie 

{beek.boer.bodem}. Als persmedewerker krijg je de primeur. Om 11 uur geven 

gedeputeerden Jan De Haes en Kathleen Helsen, gouverneur Cathy Berx en schepen Guy 

Van de Perre van Kasterlee extra duiding. Meer info: www.provincieantwerpen.be > 

{beek.boer.bodem} 

 
Beleidsverantwoordelijke: Cathy Berx 
Perscontact: Sara Claes, Communicatieverantwoordelijke gouverneur Cathy Berx 
M 0476 50 55 91, E sara.claes@provincieantwerpen.be 
Beleidsverantwoordelijke: Jan De Haes 
Perscontact: Helke Verdick, communicatieverantwoordelijke gedeputeerde De Haes,  

M 0484 090 597, E helke.verdick@provincieantwerpen.be 

Beleidsverantwoordelijke: Kathleen Helsen 
Perscontact: Johny Geerinckx, communicatieverantwoordelijke gedeputeerde Helsen,  
M 0485 997 297, E johny.geerinckx@provincieantwerpen.be    
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Zondag 11 september  

Open Monumentendag: Campus Vesta en ’t Engels Kamp 

10 > 18 uur – Campus Vesta, Oostmalsesteenweg 75, Ranst 
 

Vandaag is Campus Vesta een internationaal gerenommeerd expertisecentrum voor 

professionele veiligheidsopleidingen. Maar wist je dat dit ooit een militair domein was, door 

en voor het Britse leger gebouwd in de jaren 1950? Kamp A was het administratieve hart 

van maar liefst vier Britse basissen, verdeeld over de Kempen. In 1970 werd het zelfs het 

militaire hoofdkwartier. Tijdens een erfgoedwandeling maak je kennis met dit fascinerende 

stukje geschiedenis. We werken hier op OMD voor samen met de Erfgoedraad van de 

gemeente Ranst. Meer info en inschrijving: https://www.ranst.be/product/2783/open-

monumentendag-2022  
 
Beleidsverantwoordelijke: Jan De Haes 
Perscontact: Helke Verdick, communicatieverantwoordelijke gedeputeerde De Haes,  
M 0484 090 597, E helke.verdick@provincieantwerpen.be 
Perscontact: Joke Bungeneers, dienst Erfgoed,  
M 0474 88 05 11, E joke.bungeneers@provincieantwerpen.be  

Open Monumentendag: Hof Van Leysen herinnert ons aan 475 jaar Leikwartier  
10 > 18 uur – Leikwartier, Fransenplaats 1, 2018 Antwerpen 
 

475 jaar geleden toverde de bekende bouwheer Gilbert van Schoonbeke het Leikwartier om 

tot een plek voor luxueuze woningen met grote tuinen. Vandaag is het Hof van Leysen een 

van de laatste getuigen uit deze tijd. Werkgroep De Lei zet tijdens Open Monumentendag dit 

duurzame parkje en zijn omgeving in de kijker. Voor het exacte programma en de exacte 

uren: zie www.openmonumentendag.be.   

 
Beleidsverantwoordelijke: Mireille Colson 
Perscontact: Helke Verdick, communicatieverantwoordelijke gedeputeerde Colson,  

M 0484 090 597, E helke.verdick@provincieantwerpen.be 
Perscontact: Eveline Sierens, Teamverantwoordelijke Publiekswerking 
M 0473 99 44 43, E eveline.sierens@provincieantwerpen.be  

Open Monumentendag: Monumentenwacht op de Droogdokkensite  
13 > 18 uur – Droogdokkensite, Droogdokkenweg 4, Antwerpen  
 

Monumentenwacht stimuleert het onderhoud van waardevol erfgoed. Ook de toestand van 

historische vaartuigen kunnen ze in kaart brengen. Bij een inspectie komen de romp, het 

dek, de dekuitrusting, de besturing, het schrijnwerk en de interieurinrichting uitgebreid aan 

bod. De technische installaties worden door hen niet in detail geïnspecteerd, daar heb je 

andere specialisten voor. Op Open Monumentendag kan men in de kleine botenloods van 

Stormkop kennismaken met Monumentenwacht. Via een kinderspeurtocht met kwisvraagjes 

steken kinderen al spelenderwijs iets op over het onderhoud van varend erfgoed. 
 
Beleidsverantwoordelijke: Luk Lemmens 

Perscontact: Faye Van Impe, communicatieverantwoordelijke gedeputeerde Lemmens,  
M 0486 60 46 02, E faye.vanimpe@provincieantwerpen.be 
Perscontact: Erik Müller, dienst Erfgoed, team Monumentenwacht,  
M 0476 58 71 67, E erik.muller@provincieantwerpen.be 

ALGEMENE PERSINFO PROVINCIE ANTWERPEN 

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

je steeds terecht bij: 
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Tina Van Leuven 

Persverantwoordelijke provincie Antwerpen 

Communicatiedienst, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen 

E Tina.vanleuven@provincieantwerpen.be  

M 0499 16 07 04, T 03 240 63 51, @Tinavanleuven 

 

Voor perscontacten per gedeputeerde kan je terecht op de provinciale website. 
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