
 

  

 
Activiteitenkalender 

December 2022 
Provincie Antwerpen 

 

Ook wanneer de natuur in winterrust gaat, kan je in onze provinciale domeinen nog 
bijzonder mooie dingen ontdekken, denk maar aan de vlammetjeswandelingen in de 
Kempense domeinen, aan Putteke winter in De Schorre en aan diverse winterwandelingen 

en winterspeurtochten elders. Wie liever binnen geniet, vindt vast zijn gading in het 
programma van de Warande en kasteel d’Ursel. 
 
Voortaan versturen we deze activiteitenkalender een maand vooraf. Heb je nog sneller input 
nodig? Laat het ons weten via perscontact@provincieantwerpen.be!    

Week 48: 1 tot 4 december 

Superprestige – De Schorre 
3 december, 9 uur > 17 uur - Boom 
 

Op 3 december ben je opnieuw welkom voor de Superprestige Cyclocross in het Provinciaal 
Recreatiedomein De Schorre in Boom. Ook dit jaar worden op dit sportieve topevenement 
grote namen uit binnen en buitenland verwacht. 

Meer info en inschrijven: via www.deschorre.be of via  https://www.cyclocrossboom.be/ 
 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 
Perscontact: Niels Verbist, T 03 880 76 11, E niels.verbist@deschorre.be 

Start Vlammetjeswandeling – afsluiting 50 jaar Prinsenpark 
3 december, 13 > 16.30 uur - Retie 
 

De winter staat voor de deur maar met de nieuwe vlammetjeswandeling kan iedereen zich 
opwarmen in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark. Kom ze op eigen tempo ontdekken 
en geniet nog na op ons gezellige evenementenplein. De kleinsten onder ons kunnen ter 
plekke nog deelnemen aan een leuke workshop. Iedereen is welkom! Maar honden zijn niet 
toegelaten. Inschrijven is niet nodig. 
Ook in Provinciale Groendomeinen De Averegten (Heist-op-den-Berg), Hoge Mouw 
(Kasterlee) en Hertberg (Herselt) kan je vlammetjes gaan tellen. Win jij een leuke prijs? 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark - opening Vlammetjeswandeling 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 

Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be  

Opening Vlammetjeswandeling 'het warmste bos' i.s.m. toerisme en bib Herselt 
3 december, 18 > 20 uur - Herselt 
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In het kader van de Warmste Week organiseert Provinciaal Groendomein Hertberg een 
Vlammetjeswandeling. Kom jij ook naar onze feestelijke opening? Trek je wandelschoenen 
aan, zet een warme muts op en kom naar het plein tegenover Mie Maan. Hier krijg je de 
speluitleg, een wedstrijdformulier en een lekker warm drankje! Zo ben je helemaal klaar en 

kan je vlammetjes gaan tellen in Hertberg. Volg de kleine wegwijzers langs het verharde 
pad (+- 2,4 km). Onderweg zie je vlammetjes in de bomen. Tel jij ze allemaal? 
Tip: als je er eentje ziet, doorstreep dit op je wedstrijdformulier. Je telt enkel de WARME = 
GELE vlammetjes. De wegwijzers tel je niet mee! 
Na de wandeling vul je het wedstrijdblad in en geef je het terug aan de infostand. Inleveren 
kan tot 10 februari. Veel plezier! 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Hertberg - opening Vlammetjeswandeling 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, ontvangstplein over Mie Maan, Diestsebaan 28, Herselt. 

Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be   

Concert met Sylvia Huang & Eliane Reys 

4 december, 11 uur tot 12.15 uur- Hingene 

 

Op zondag 4 december demonstreren Sylvia Huang en Eliane Reyes in het Kasteel d’Ursel 
hun liefde voor de romantische Belgische muziek. Sylvia Huang, laureate van de Koningin 
Elisabethwedstrijd viool 2019, en Eliane Reyes, gerenommeerd pianovirtuoos, vergasten je 
op een elegant en vrouwelijk-verfijnd programma met werk van twee iconische 
componisten: Eugène Ysaÿe, geboren componist en begenadigd violist, en het ons veel te 
vroeg ontvallen muzikale genie Guilllaume Lekeu.  
Van Ysaÿe horen we enkele tot nu toe onontdekte muzikale pareltjes, waaronder de 
jeugdwerken Concertmazurka, en de grote Concertwals. Van Lekeu de sublieme sonate voor 

piano en viool, een werk dat hij opdroeg aan Eugène Ysaÿe. 
Info en reservatie CC Ter Dilft · 03 890 69 30 · www.terdilft.be 
Meer info: www.kasteeldursel.be 
 

Adres: Wolfgang d'Urselstraat 9, 2880 Hingene 

Perscontact: Veerle Moens,  T 03 820 60 12, E veerle.moens@kasteeldursel.be 

Sfeervolle Winterwandeling in Vrieselhof 
4 december , 16.30 > 18.30 uur - Ranst 

 
Kom genieten van een sfeervolle wandeling door het Provinciaal Groendomein Vrieselhof. De 
domeinwachters zorgen voor lichtjes en sfeer. Stevige schoenen en warme kleren zijn aan 
te raden, elektrisch licht laat je beter thuis. Gratis, maar inschrijven verplicht. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Vrieselhof - sfeerwandeling 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrieselhof, Schildesteenweg 95, Ranst 

Perscontact: Eveline Sierens, M 0473 99 44 43, E eveline.sierens@provincieantwerpen.be 

Week 49: 5 tot 11 december 

Putteke winter – De Schorre 
9 december, 18 > 23 uur – Boom 
10 december, 17 > 23 uur - Boom 
 

Tijdens Putteke Winter is het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in een mysterieuze 
wintersfeer gehuld. Verlichte paadjes leiden je opnieuw langs de prachtige natuur van De 
Schorre, wonderlijke soundscapes en verrassend veel vuur. Je kan er ook gezellig 
opwarmen met iets lekkers om te eten, een glühwein, chocolademelk of jenever en genieten 
van sfeervolle muziek. Het volledige programma en mogelijkheid tot inschrijving in de 
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tijdslots kan je vinden op www.puttekewinter.be en  www.deschorre.be 
 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 

Perscontact: Niels Verbist, T 03 880 76 11, E niels.verbist@deschorre.be 

Plant mee bos in Malle 
10 december, 09.30 uur - Malle 
 

Op 10 december plant Bosgroep Kempen Noord samen met jeugdbewegingen in Malle een 
bos met bosrand. Er worden 1.300 bomen aangeplant op een stuk van 0,55 ha in 
woonuitbreidingsgebied. Er worden Europese Vogelkers, Haagbeuk, Kardinaalsmuts, 
Zomereik, Kornoelje, Esdoorn … aangeplant. Iedereen is welkom om mee te planten, neem 
best laarzen en een schop mee. Een woordje uitleg en de gezellige sfeer krijg je er zomaar 
bij! Meer info: www.provincieantwerpen.be > zoekterm ‘Bosteller’ 
 
Adres: Leemstraat 48, Malle 

Perscontact: Marijke Aps, M 0473 599712, E marijke.aps@provincieantwerpen.be 

Winterwandeling op de heide 
11 december, 10 > 12 uur - Nijlen 
 

Weet jij hoe de heide zich aanpast aan de koude droge winter? Wat doen de bomen? Hoe 
herkennen we ze, nu de bladeren zijn afgevallen? Waar zijn de vogels naartoe? En hoe 
overleven ze? Wat met de struikheide? Doen sommige dieren een winterslaap? Trek een 
warme jas, muts, sjaal en wandelschoenen aan en ontdek alle antwoorden tijdens deze 
wandeling door het Provinciaal Groendomein Kesselse heide. 

Gratis, maar inschrijven verplicht. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Kesselse-heide - winterwandeling 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Kesselse Heide, Parking Lindekensbaan 88, Nijlen  

Perscontact: Eveline Sierens, M 0473 99 44 43, E eveline.sierens@provincieantwerpen.be 

Overlezen met Yves Petry 
11 december, 10u30 > 12 uur – Turnhout 
 

Een schrijver die praat over leven en werk en voorleest uit zijn nieuwste boek, een bekende 
landgenoot die een exclusieve blik gunt in zijn of haar privébibliotheek, een streepje 
livemuziek, altijd verse leestips én een heuse boekentombola. Het zijn de ingrediënten van 
het literaire programma Overlezen, al jaren meer dan een vaste waarde in de Warande. 
Op zondag 11 december gaat het panel van het boekenprogramma Overlezen in dialoog met 
schrijver-filosoof Yves Petry. Hij kreeg in 2011 de Libris Literatuurprijs voor zijn roman “De 
maagd Marino”. Nu is er een nieuwe roman “Overal zit mens”, waaruit de auteur zal 
voorlezen. Tussendoor klinkt live muziek en er is natuurlijk ook weer een boekentombola. 
Meer info: https://www.warande.be/programma/6673/Overlezen/_Yves_Petry 
 
Adres: Provinciaal cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, Turnhout   

Perscontact: Heleen De Munck, T 014 47 23 09, M 0485 40 92 72, heleen.demunck@warande.be  

Week 50: 12 tot 18 december 

Premiere “Alleen” van Jeroen Verdick 
15 en 16 december , 20.15 uur - Turnhout 
 

Jeroen Verdick ken je al als sidekick van Jens Dendoncker in 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?'. Ook 
op VTM GO is hij te zien in 'Meet & Friet', waar Jeroen verschillende BV's ontmoet in hun 
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favoriete frituur. 
Hoog tijd dus voor de volgende stap, zijn eerste show 'Alleen'. Hierin probeert hij met zijn 
aanstekelijke tongval op z’n eentje de wereld rondom hem te begrijpen. Jeroen neemt je 
met de nodige fantasie en absurditeit mee in de zoektocht naar zijn ware ik. De première 

van deze show vindt plaats in Cultuurcentrum de Warande in Turnhout op 15 en 16 
december. Meer info: www.warande.be > Jeroen_Verdick - Alleen 
 
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  

Wintersfeer – Zilvermeer 
16 en 17 december, tijdsblok tussen 17 en 21.15 uur - Mol 
 

Laat je meeslepen langs feeërieke paden & fonkelende lichtjes langs de mooiste plekjes van 
het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. 
De wandeling wordt sfeervol verlicht met lampen, kaarsen, klank- en lichtspelen. 
Laat je verrassen door mysterieuze figuren, vuurshows, livemuziek, verwarmende winterse 
drankjes en nog veel meer. 
Toegang tot Wintersfeer is enkel mogelijk met een ticket vooraf aangekocht online via de 
webshop. Meer info en tickets:  www.Zilvermeer.be > 
wintersfeer of https://webshop.zilvermeer.be/evenementen (tickets) 
 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 

Perscontact: Dorien Hofkens, T 014 82 95 14, M 0493 83 99 21, dorien.hofkens@zilvermeer.be 

Vurige winteravond – Vrijbroekpark 
16 december, 19 tot 23 uur  - Mechelen 

 
De jaarlijkse vurige winteravond  van het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark zorgt voor 
gezelligheid en licht in de donkerste maand van het jaar. Op eigen tempo wandel je langs 
een sfeervol verlicht parcours en geniet je van mooi verlichte plekken, muziek en enkele 
acts. Bij aankomst kun je opwarmen bij de vuurkorven waar verschillende standhouders 
hapjes en drank aan democratische prijzen aanbieden. 

Kom bij voorkeur met de fiets, wij voorzien extra fietsparkings aan de hoofdingang. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Vrijbroekpark - vurige-winteravond 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen 
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 84, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Winterwandeling – De Averegten 
18 december, 13 > 15 uur - Heist-op-den-Berg  
 

Met de winter pal voor de deur trekken we het bos in samen met de domeinwachter van het 
Provinciaal Groendomein De Averegten.  Gewapend met een paar stevige staplaarzen en een 
warme jas nemen we een kijkje in het verborgen leven van de winterslapers. Misschien 
vinden we zelfs de baard van koning winter!  
Doelgroep: volwassenen en kinderen, honden zijn niet toegelaten. 
Gratis deelname, inschrijven is noodzakelijk. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > De Averegten -winterwandeling 
 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, onthaalgebouw Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg  

Perscontact: : Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be   

Week 51: 19 tot 25 december 
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Performance Bart Van Dijck 
21 december, 11 > 22 uur - Turnhout 
 

Op 21 december, de langste nacht, is de tentoonstelling “Oude wijn / Nieuwe zakken” extra 

lang geopend. Voor deze gelegenheid voert kunstenaar Bart Van Dijck een rituele 
verbranding uit op de patio van de Expozaal. 
Wat geef jij aan het vuur? De brieven van je ex, de T-shirt uit je puberteit, je laatste tabak 
…? Neem afscheid van een voorwerp, in ruil krijg je een tekening van de vlammen. 
Meer info: www.warande.be > Bart Van Dijck 
 
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 

Exact Cross 
23 december, 14.45 uur - Mol 
 

Exact Cross is de nieuwe naam van de 8 overkoepelende topveldritten. De veldcross op het 
Zilvermeer gaat door op vrijdag 23 december 2022. In de Exact Cross worden er geen 
punten gegeven, noch is er een algemeen klassement of algehele eindwinnaar. Alle 
wedstrijden van de Exact Cross worden live uitgezonden op VTM, Eurosport Nederland en 
Frankrijk én Global Cycling Network (GCN). 
Meer info: https://exactcross.be/ 
 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 

Perscontact: Dorien Hofkens, T 014 82 95 14, M 0493 83 99 21, dorien.hofkens@zilvermeer.be 
Organisatie: info@golazo.be; persaccreditaties via https://exactcross.be/pers/ 

Vooruitblik 

 van 2-8 januari '23: Kerstopening Suske en Wiske museum 
https://www.suskeenwiskemuseum.be/ 
van 5 januari tot 26 februari 2023: Hamamelisfeesten – Arboretum Kalmthout 
https://www.arboretumkalmthout.be/ 
29 januari: Miss Hamamelis 
https://www.arboretumkalmthout.be/ 

Langlopende activiteiten buiten 

Winterspeurtocht – Arboretum Kalmthout 
17 december > 8 januari - Kalmthout 
 

Mogen we je een geheimpje verklappen? Al jarenlang wonen er kabouters in de tuin van 
Arboretum Kalmthout! Ze helpen met tuinieren, hangen naamkaartjes aan de bomen, 
helpen zieke vogels en egels verzorgen, en doen nog zo veel meer. Normaal verstoppen ze 
zich, maar deze winter mag je voor ‘n keer mee op stap. Volg de kabouterwegwijzers in de 
tuin en kijk eens binnen in hun huisjes. Zie je een rode kaboutermuts, dan is het tijd voor 
een spelletje, een raadsel of een opdracht. Op het einde van de speurtocht mag je jezelf een 
echte arboretumkabouter noemen! Doe je winterjas en je laarzen of stapschoenen aan, en 
beleef tijdens de kerstvakantie enkele uurtjes buitenplezier. Ideaal voor kinderen tussen 4 
en 10 jaar en hun familie!  
Let op: Het Arboretum Kalmthout is uitzonderlijk gesloten op 25 december en 1 januari. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Arboretum - winterspeurtocht- 
 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Abraham Rammeloo, T 03 641 82 32, E abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be 
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Vlammetjeswandeling – Prinsenpark 
4 december > 26 februari - Retie 
 

De winter staat voor de deur maar met de nieuwe vlammetjeswandeling kan iedereen zich 

opwarmen in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark. Kom ze op eigen tempo ontdekken, 
inschrijven is niet nodig. Wedstrijdformulieren vind je aan het onthaal van het 
bezoekerscentrum, op de website of in de infokast in de toiletten Meer 
info: www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark - Vlammetjeswandeling 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 

Perscontact: : Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be   

Vlammetjeswandeling – het warmste bos 
4 december > 26 februari – Heist-op-den-Berg 
 

In het kader van de Warmste Week organiseert Provinciaal Groendomein De Averegten een 
Vlammetjeswandeling.  Trek je wandelschoenen aan, zet een warme muts op en kom 
vlammetjes tellen in De Averegten! 
Wedstrijdformulieren vind je aan het onthaal van het bezoekerscentrum of op de website. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be >  De Averegten -Vlammetjeswandeling 
 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, onthaalgebouw, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg. 

Perscontact: : Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be   

Vlammetjeswandeling 'het warmste bos' i.s.m. toerisme en bib Herselt 
4 december > 26 februari - Herselt 
 

Deze winter wordt Hertberg HET WARMSTE BOS. Trek je dikke jas en je wandelschoenen 
aan en kom vlammetjes tellen in Hertberg! De Vlammetjeswandeling is toegankelijk van 
zonsopgang tot 22 uur. De vlammetjes zijn niet te tellen in het donker, breng een zaklamp 
mee. Neem een wedstrijdformulier onder de houten shelter op het plein tegenover Mie Maan 
of print het wedstrijdblad op voorhand vanop de website. Volg de kleine wegwijzers langs 
het verharde pad (+- 2,4 km). Onderweg zie je vlammetjes in de bomen. Tel jij ze allemaal? 

Tip: als je er eentje ziet, doorstreep dit op je wedstrijdformulier. Je telt enkel de WARME = 
GELE vlammetjes. De wegwijzers tel je niet mee! 
Na de wandeling vul je het wedstrijdblad in en stop het in de brievenbus aan de houten 
shelter. Inleveren kan tot 10 februari. Veel plezier! 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Hertberg - Vlammetjeswandeling 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, ontvangstplein over Mie Maan, Diestsebaan 28, Herselt. 

Perscontact: : Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be   

Special Operations in het Prinsenpark (zoektocht) 
> 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 
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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. 

Dit is een activiteit i.s.m. Gil Geerings en Wim Govers (Battle for the Locks), Stuifzand en 
gemeente Retie. 
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 

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 te weten 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 > 50 jaar hooibeekhoeve 
 
Adres startpunt: provinciaal onderzoekscentrum Hooibeekhoeve, Hooibeeksedijk 1, Geel 
Perscontact: Valerie Druart, T 03 240 66 96, E valerie.druart@provincieantwerpen.be 

Jeugdtheater: Boom Onderzoek Specialisten gezocht 
Mechelen - Mol 
 

Op zoek naar een leuke uitlaatklep voor je (klein)kinderen? Voor de provinciale domeinen 
De Nekker (Mechelen) en het Zilvermeer (Mol) 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 
 
Adressen: 
Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 
Provinciaal Recreatiedomein De Nekker, Nekkerspoel-Borcht 19, Mechelen 
 
Perscontact: 
Zilvermeer: Dorien Hofkens, T 014 82 95 14, E dorien.hofkens@zilvermeer.be 
De Nekker: Sharon Van Damme, T 015 55 70 05, M 0484 14 80 
91, sharon.vandamme@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 
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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 
Op aanvraag - 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 treffend als een ‘twisting harlequin’, in een 
stuk met als 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 

Kamp C: Rondleidingen ‘t Centrum 
op afspraak - Westerlo 
 

Door een brede kijk op circulair bouwen aan te reiken en zelf het eerste circulaire gebouw 

neer te zetten, wil Kamp C die innovatieve en duurzame manier van bouwen in Vlaanderen 
van de grond krijgen. Het pilootproject rond ‘t Centrum verschaft inzichten in de obstakels 
en oplossingen. Zo versnellen we de broodnodige circulaire transitie in de bouwsector. Jij 
kan het gebouw ontdekken en inspiratie opdoen tijdens een bezoek op dinsdagvoormiddag 
of donderdagnamiddag. Tijdens de rondleiding in en rond het ‘t Centrum met één van onze 
gidsen, zal je van A tot Z te weten komen hoe dit project van start gegaan is, welke pijlers 
belangrijk zijn als je circulair wil gaan bouwen, welke circulaire materialen gebruikt zijn in 
het gebouw, welke technieken geïntegreerd werden, … 

Meer info en inschrijven: www.kampc.be > rondleiding ‘t Centrum 
 
Adres: Kamp C, Britselaan 2, Westerlo  

Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, diana.grasso@kampc.be 

Keramische objecten en potvormen 
17 december > 8 januari - Kalmthout 
 

Katrien Pandelaers maakt voornamelijk organische objecten waarvan de huid bewerkt is 
zodat de werken een heel persoonlijk karakter krijgen. Je kan de vormen en de texturen op 
verschillende manieren bekijken: als organismen uit de zee of als een weerspiegeling van 
haar persoonlijkheid. Daarnaast maakt zij ook vazen en keramische manden. Ook bij deze 
potvormen is het samenspel tussen de vorm en de textuur voor haar belangrijk. 
Let op: Het Arboretum Kalmthout is uitzonderlijk gesloten op 25 december en 1 januari. 
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Meer info: www.provinciaantwerpen.be  > Arboretum - Keramische objecten 
 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Abraham Rammeloo, T 03 641 82 32, E abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be 

Avocado/design voor zaad 
17 december > 8 januari, 10 > 17 uur - Kalmthout 
 

Niets leuker dan je avocadopit op water te zien opgroeien tot een mooie kamerplant. Deze 
unieke tentoonstelling over avocado's en pithouders geeft je ongetwijfeld inspiratie om je 
avocadoboom gewoon zélf te kweken. 
Avocado/Design voor zaad is een tentoonstelling over avocado’s, het eigen opkweekplezier 
ervan en over hoe gek 'design voor zaad' kan zijn. Hippe koks en gezondheidsgoeroes 
prijzen de avocado de hemel in als superfood. Het verhaal van de groene, zachte vrucht is 
er één van superlatieven. Het is niet alleen lekker en gezond, maar ook een plezier om je 
eigen plant uit de pit op te kweken. Designers van over de hele wereld weten dat, en 
springen op de avocado-hype. Ontwerpen voor pithouders in 101 kleuren, vormen en 
materialen helpen je het hele kweekproces in stijl te laten gebeuren. Kom je ogen de kost 
geven en bewonder een uitgebreide designcollectie in Arboretum Kalmthout. 
De tentoonstelling is te bewonderen in het Vangeertenhof van Arboretum Kalmthout, elke 
dag van 10 tot 17 uur (uitgezonderd  op 25/12 en 1/1). 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Arboretum - Avocado design 
 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Abraham Rammeloo, T 03 641 82 32, E abraham.rammeloo@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.dewarande.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  

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

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 12.30-16 uur. 
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 
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Kunstproject golfslag in Vrijbroekpark 
> 30 juni 2023 - Mechelen 
 

De studenten van de academie Mechelen lieten zich inspireren door de mini-golf van Sint-

Anna 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 info: www.provincieantwerpen.be > Vrijbroekpark - golfslag 

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