
 

Activiteitenkalender 

Januari 2023 
Provincie Antwerpen 

 

Ook in de winter kan je volop genieten van de natuur: trek erop uit om uilen, hamamelis en 
allerlei bosweetjes of gedichten te ontdekken of naar vlammetjes en kabouters te speuren in 
het winterse bos. Sportievelingen kunnen weer deelnemen aan een trail in De Schorre of 
een nieuwjaarsduik in het Zilvermeer. 
In januari organiseert de provincie 3 infomomenten tijdens het openbaar onderzoek in 
verband met het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Met het Provinciaal Beleidsplan 
Ruimte Antwerpen wil de provincie het ruimtegebruik op haar grondgebied herdefiniëren. 
 
Voortaan versturen we deze activiteitenkalender een maand vooraf. Heb je nog sneller input 
nodig? Laat het ons weten via perscontact@provincieantwerpen.be!    

Week 1: 2 tot 8 januari 

Kerstopening Suske en Wiske museum 
2 > 8 januari, tijdslot om 10 uur, 12.30 uur of 15 uur - Kalmthout 
 

Tijdens de tweede week van de kerstvakantie (van 2 tot 8 januari 2023) is het museum 
geopend voor families. Ga op Striptoer in de oude villa van Willy Vandersteen en ontdek wat 

je allemaal nodig hebt voor het maken van een goed stripverhaal. Niemand minder dan 
Vandersteen neemt je mee door 9 kamers en geeft tips en uitleg. Aan het einde van de 
Striptoer heb je een onvergetelijk avontuur beleefd én je eigen stripverhaal gecreëerd! 
Uiteraard mag een tijdreisje niet aan je bezoek ontbreken! 
Meer info en inschrijven voor een tijdslot : www.suskeenwiskemuseum.be >plan-je-bezoek 

 
Adres: Suske en Wiske Museum, Beauvoislaan 98 in Kalmthout 

Perscontact: Marleen van Houselt, T 0486 282671, marleen.vanhouselt@provincieantwerpen.be 

Hamamelisfeesten 
van 5 januari > 26 februari - Kalmthout 
 

Toverhazelaars, Hamamelis, bloeien in de herfst of in de winter, ongeacht koude of sneeuw. 
Ze hebben gele, oranje of rode bloemen op kale takken en verspreiden een krachtig, maar 
heerlijk zoet parfum. De verzameling toverhazelaars in Arboretum Kalmthout is de grootste 

in heel Europa en bevat enkele van de oudste exemplaren. 
Een bewegwijzerde Hamamamelisroute leidt je langs de bloeiende toverhazelaars in 
Arboretum Kalmthout. De wegwijzers sturen je ook langs andere winterbloeiende planten 
zoals winterzoet, sneeuwbal, cyclaam, gewone hazelaar, schijnhazelaar, winterjasmijn, 
sneeuwklokjes en helleborus. 
Van 5 januari tot en met 26 februari 2023 staat er elke dag om 14 uur een gids klaar om je 
rond te leiden. Het aantal deelnemers per rondleiding is beperkt, dus koop je ticket voor de 
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rondleiding vooraf en samen met je toegangsticket voor de tuin. 
Meer info en tickets: www.arboretumkalmthout.be > Hamamelisfeesten 

 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Abraham Rammeloo, T 03 641 82 32, E abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be 

Digitaal bouwadvies van Kamp C 
donderdagen 5, 12, 19 en 26 januari, 10 > 16 uur, #online 
zaterdag 21 januari, 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-bouwadvies- 
 

Inschrijven via: de online reservatietool Kamp C | Digitaal Bouwadvies, vragen 
via bouwadvies@kampc.be 
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, diana.grasso@kampc.be 

Bosweetjeswandeling voor gezinnen 
7 januari,  16.30 uur > 18 uur - Kasterlee 
 

Trek het bos in met een echte kenner! Ontdek met de boswachter het bos in de 
verschillende seizoenen. Elke keer leggen we de nadruk op nieuwe ontdekkingen en 
bijzonderheden in onze domeinen. Dit keer in Provinciaal Groendomein Hoge Maai. Zeker de 
moeite waard! Doelgroep: iedereen die graag op stap gaat. Start parking Holle Weg. 
Gratis deelname, inschrijven is niet nodig. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Hoge Mouw - Boaweetjeswandeling 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Hoge Mouw, parking Holle Weg, Kasterlee. 

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

Nieuwjaarsduik in de zwemvijver van het Zilvermeer 
8 januari, 10.30 uur - Mol 
 

Op 8 januari ’23 rond 10.30 uur organiseert de Isbjörnklubbe vzw opnieuw een 
nieuwjaarduik in de zwemvijver van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Net als 
vorig jaar doen we dit in samenwerking met Oplaadpnt en Just Breathe en gaat de 
opbrengst in het kader van de Warmste Week naar een sociaal doel. 
Meer info en inschrijven: www.zilvermeer.be >nieuwjaarsduik 

 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 

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

Wienerbergertrail 
8 januari - Boom 
 

Op 8 januari 2023 zal de vijfde editie doorgaan van Trail De Schorre in Boom! Dé garantie 
voor een uitdagend parcours met de nodige modder en klei. Het parcours loopt door het 
Provinciaal Recreatiedomein De Schorre en door de aanpalende terreinen van Wienerberger 
waar je door de steengroeve kan lopen. Je kan kiezen tussen een parcours van 6 - 11 - 14 – 
20 km. Inschrijven kan je individueel of in groep (al dan niet als bedrijf) Het is NIET 
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mogelijk om je ter plaatse de dag zelf in te schrijven. 
Meer info en inschrijven: www.deschorre.be > wienerbergertrail 
 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 
Perscontact: Niels Verbist, T 03 880 76 11, M 0486 66 58 50 , Niels.verbist@deschorre.be 
Extern contact:: Maarten - sportevents - M 0494585537 

Boxtalino’s American Circus 
> 8 januari - Boom 
 

Boxtalino’s American Circus is ook dit jaar weer te gast in het Provinciaal Recreatiedomein 
De Schorre met een grandioze kerstshow voor de hele familie! 

Boxtalino presenteert een nieuwe circusshow met internationale topattracties in een 
spannende theatrale regie. Laat je gedurende twee uur meeslepen in een wondere wereld 
met cowboys en indianen, American super heroes, grappige clowns, roekeloze acrobaten, 
dansers en live muziek! 
Meer info en tickets: www.deschorre.be > Boxtalino 

 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 
Perscontact: Niels Verbist,  T 03 880 76 11, M 0486 66 58 50 , Niels.verbist@deschorre.be 

Week 2: 9 tot 15 januari 

Kinderworkshop Bak je eigen broodje bruin 
15/1, 13 > 15 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 ga mee op pad naar de boerderijdieren. De ingrediënten 
voor een geweldige namiddag zijn allemaal aanwezig. 
Doelgroep: kinderen van 8-10 jaar. Maximum 20 deelnemers (geen volwassenen). 
We maken ons broodje boven op de eerste verdieping en hebben enkel een trap geen lift. 
Gratis maar inschrijven verplicht 
Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be > Rivierenhof kinderboerderij - broodje 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 
Perscontact: Eveline Sierens, T 03 360.52.02, E Eveline.Sierens@provincieantwerpen.be 

Week 3: 16 tot 22 januari 

Infomoment Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen 
20 januari, doorlopend 16:30 > 21 uur - Antwerpen 
 
Met het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen wil de provincie het ruimtegebruik op 
haar grondgebied herdefiniëren. Naast grondstoffen en energie wordt ruimte immers ook 
een schaars goed. De provincieraad keurde de ontwerpversie van het Beleidsplan Ruimte 
goed. Parallel aan de opmaak daarvan werden ook de mogelijke milieueffecten ervan 
onderzocht. Het resultaat daarvan staat in het ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport). 
Tijdens het openbaar onderzoek, van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 kan 

iedereen het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER inkijken en erop 
reageren. Het is de laatste kans om je mening te geven vooraleer het Ruimtelijk 
Structuurplan Provincie Antwerpen of RSPA van 2001 wordt vervangen. 
De provincie Antwerpen organiseert ook een infomoment op vrijdag 20 januari 2023 tussen 
16:30 en 21 uur in het provinciehuis in Antwerpen. Bezoek er de infomarkt, volg een lezing 
(om 17 of 20 uur) en stel je vragen aan de projectmedewerkers. Je krijgt ook informatie 
over andere interessante projecten van de provincie. Past deze datum niet, dan kun je op 
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maandag 23 januari 2023 naar hetzelfde infomoment in Boom en op donderdag 26 januari 
2023 in Turnhout gaan. 
Meer informatie vind je op www.provincieantwerpen.be >beleidsplan ruimte 
 
Adres: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen 
Perscontact: Faye Van Impe, M 0486 60 46 02, E faye.vanimpe@provincieantwerpen.be 
Perscontact dienst Ruimtelijke Planning: Katrijn Vercammen, adviseur Communicatie 
M 0477 46 70 82, E katrijn.vercammen@provincieantwerpen.be 

Uilenwandeling 
20 januari, 19 > 21 uur – Herselt 
 

Januari en februari zijn de maanden om uilen te observeren. Heel wat uilen zijn dan immers 
druk in de weer met het verdedigen van hun territorium en het versieren van een partner en 
laten dan ook het meest van zich horen. In deze periode hebben de meeste uilen al een nest 
of hebben ze al jongen. Met wat geluk horen en zien we steenuil, kerkuil en bosuil. 
Uilen: hoe leven ze? Wat eten ze? Waarom horen we ze vooral ’s nachts? Je komt het 
allemaal te weten tijdens deze uilenwandeling in het Provinciaal Groendomein Hertberg. 
Laarzen of stevige schoenen zijn zeker een must. Vergeet je zaklamp niet! Neem indien 
nodig een regenjas mee. 
Voor iedereen vanaf 6 jaar, honden zijn niet toegelaten. 
Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be >hertberg -uilenwandeling 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, Diestsebaan, ontvangstplein tegenover Mie Maan, .Herselt 

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

Uilenwandeling 
21 januari, 19 > 21 uur – Heist op den Berg 
 

Januari en februari zijn de maanden om uilen te observeren. Heel wat uilen zijn dan immers 
druk in de weer met het verdedigen van hun territorium en het versieren van een partner en 
laten dan ook het meest van zich horen. In deze periode hebben de meeste uilen al een nest 
of hebben ze al jongen. Met wat geluk horen en zien we steenuil, kerkuil en bosuil. 
Uilen: hoe leven ze? Wat eten ze? Waarom horen we ze vooral ’s nachts? Je komt het 
allemaal te weten tijdens deze uilenwandeling in het Provinciaal Groendomein De Averegten! 
Laarzen of stevige schoenen zijn zeker een must. Vergeet je zaklamp niet! Neem indien 
nodig een regenjas mee. Voor iedereen vanaf 8 jaar, honden zijn niet toegelaten. 
Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be > Averegten -uilenwandeling 

 
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 4: 23 tot 29 januari 

Infomoment Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen 
23 januari , doorlopend 16:30 > 21 uur – Boom 
 

Met het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen wil de provincie het ruimtegebruik op 

haar grondgebied herdefiniëren. Naast grondstoffen en energie wordt ruimte immers ook 
een schaars goed. De provincieraad keurde de ontwerpversie van het Beleidsplan Ruimte 
goed. Parallel aan de opmaak daarvan werden ook de mogelijke milieueffecten ervan 
onderzocht. Het resultaat daarvan staat in het ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport). 
Tijdens het openbaar onderzoek, van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 kan 
iedereen het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER inkijken en erop 
reageren. Het is de laatste kans om je mening te geven vooraleer het Ruimtelijk 
Structuurplan Provincie Antwerpen of RSPA van 2001 wordt vervangen. 
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De provincie Antwerpen organiseert ook een infomoment op maandag 23 januari 2023 
tussen 16:30 en 21 uur in het Congrescentrum De Schorre in Boom. Bezoek er de 
infomarkt, volg een lezing (om 17 of 20 uur) en stel je vragen aan de projectmedewerkers. 
Je krijgt ook informatie over andere interessante projecten van de provincie. Past deze 

datum niet, dan kun je op donderdag 26 januari 2023 naar hetzelfde infomoment in 
Turnhout gaan. 
Meer informatie vind je op www.provincieantwerpen.be >beleidsplan ruimte 
 
Adres: Congrescentrum De Pitte in De Schorre, Schommelei 1, 2850 Boom 
Perscontact: Faye Van Impe, M 0486 60 46 02, E faye.vanimpe@provincieantwerpen.be 
Perscontact dienst Ruimtelijke Planning: Katrijn Vercammen, adviseur Communicatie 
M 0477 46 70 82, E katrijn.vercammen@provincieantwerpen.be 

Gedichtendag: nieuw tuingedicht van Bart Moeyaert 
26 januari, 10 > 17 uur - Kalmthout 
 

De laatste donderdag van januari is traditioneel Gedichtendag. Sinds 2013 betekent 
Gedichtendag ook de start van de Poëzieweek. Tijdens Poëzieweek bundelen vele 
poëziepartners in Vlaanderen en Nederland de krachten om poëzie onder de aandacht te 
brengen. Ook in Arboretum Kalmthout vind je die week -en nog lang erna- poëzie in de tuin, 
met een gloednieuw tuingedicht in de Gloriëtte, dat Kalmthoutenaar Bart Moeyaert speciaal 
voor het Arboretum schreef. Het gedicht brengt voor de bezoeker een moment van rust 
tijdens een wandeling door de arboretumtuin. 
Wie op 26 januari de tuin bezoekt, krijgt ter gelegenheid van Gedichtendag een postkaart 
met een gedicht. Meer info: www.arboretumkalmthout.be >gedichtendag 
 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Abraham Rammeloo, T 03 641 82 32, E abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be 

Infomoment Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen 
26 januari, doorlopend 16:30 > 21 uur -  Turnhout 
 

Met het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen wil de provincie het ruimtegebruik op 
haar grondgebied herdefiniëren. Naast grondstoffen en energie wordt ruimte immers ook 

een schaars goed. De provincieraad keurde de ontwerpversie van het Beleidsplan Ruimte 
goed. Parallel aan de opmaak daarvan werden ook de mogelijke milieueffecten ervan 
onderzocht. Het resultaat daarvan staat in het ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport). 
Tijdens het openbaar onderzoek, van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 kan 
iedereen het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER inkijken en erop 
reageren. Het is de laatste kans om je mening te geven vooraleer het Ruimtelijk 
Structuurplan Provincie Antwerpen of RSPA van 2001 wordt vervangen. 
De provincie Antwerpen organiseert ook een infomoment op donderdag 26 januari 2023 
tussen 16:30 en 21 uur in De Warande in Turnhout. Bezoek er de infomarkt, volg een lezing 
(om 17 of 20 uur) en stel je vragen aan de projectmedewerkers. Je krijgt ook informatie 
over andere interessante projecten van de provincie. 
Meer informatie vind je op www.provincieantwerpen.be >beleidsplan ruimte 
 
Adres: Cultuurhuis De Warande, Warandestraat 42, Turnhout 
Perscontact: Faye Van Impe, M 0486 60 46 02, E faye.vanimpe@provincieantwerpen.be 
Perscontact dienst Ruimtelijke Planning: Katrijn Vercammen, adviseur Communicatie 
M 0477 46 70 82, E katrijn.vercammen@provincieantwerpen.be 

Uilenwandeling 
27 januari, 19 > 21 uur – Heist op den Berg 
 

Januari en februari zijn de maanden om uilen te observeren. Heel wat uilen zijn dan immers 
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druk in de weer met het verdedigen van hun territorium en het versieren van een partner en 
laten dan ook het meest van zich horen. In deze periode hebben de meeste uilen al een nest 
of hebben ze al jongen. Met wat geluk horen en zien we steenuil, kerkuil en bosuil. 
Uilen: hoe leven ze? Wat eten ze? Waarom horen we ze vooral ’s nachts? Je komt het 

allemaal te weten tijdens deze uilenwandeling in het Provinciaal Groendomein De Averegten! 
Laarzen of stevige schoenen zijn zeker een must. Vergeet je zaklamp niet! Neem indien 
nodig een regenjas mee. Voor iedereen vanaf 8 jaar, honden zijn niet toegelaten. 
Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be > Averegten -uilenwandeling 

 
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   

Miss Hamamelis 2023 
29 januari, 10  > 17 uur - Kalmthout 
 

Fier op je eigen bloeiende toverhazelaar? Op 29 januari ben je uitgenodigd om een takje van 
een bloeiende toverhazelaar uit je eigen tuin mee te brengen naar Arboretum Kalmthout en 
te laten meedingen naar de begeerde titel ‘Miss Hamamelis 2023’. Alle ingezonden takjes 
worden opgesteld in een presentatiestand in het onthaalgebouw waarna een publieks- en 

professionele jury de tentoongestelde inzendingen zal beoordelen. De mooist bloeiende 
takken bekronen ze met ‘Miss Hamamelis 2023’. 
Meer info en inschrijven: www.arboretumkalmthout.be >hamamelisfeesten 

 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Abraham Rammeloo, T 03 641 82 32, E abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be 

De Grote Vogeltelweek: vogels spotten op de heide 
29 januari, 10 > 12 uur - Nijlen 

 
Weet jij welke vogels er in je buurt wonen? Hoeveel het er zijn en wat ze eten? Ontdek het 
in het Provinciaal Groendomein Kesselse Heide! Kom samen met andere grote en klein 
vogelspotters leren over vogels en vogels tellen. Daarna knutsel je je eigen bol vogelvoeder. 
Deze activiteit wordt georganiseerd in kader van het Grote Vogeltelweekend. Je bent buiten 

dus kleed je warm. Breng een bakje of zakje mee om je zelfgemaakte vetbollen mee naar 
huis te nemen. Gratis maar vooraf inschrijven verplicht! 
Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be > Kesselse Heide - vogeltelweek 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Kesselse Heide, Parking Lindekensbaan 88, Nijlen  

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

Infomoment paddenoverzet 
31 januari, 19.30 > 20.30 uur - Herselt 
 

In februari worden aan het Provinciaal Groendomein Hertberg opnieuw schermen voor de 
paddenoverzet geplaatst. Vanaf de plaatsing tot eind maart kunnen we ’s ochtends en ’s 
avonds helpende handen gebruiken om alle diertjes over te zetten en te tellen. We voorzien 
een vrijblijvend infomoment in het zaaltje naast Mie Maan over de paddenoverzet en het 
herkennen van inheemse amfibieën. Kan je niet aanwezig zijn, maar heb je wel interesse 

om te helpen? Stuur een mailtje naar emilie.hermans@provincieantwerpen.be 
Doelgroep: iedereen welkom! 
Gratis deelname, inschrijven is niet nodig. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Hertberg - paddenoverzet 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, zaaltje naast Mie Maan, Diestsebaan 28, Herselt 
Perscontact: : Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be   

https://www.provincieantwerpen.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/provinciale-groendomeinen-regio-kempen/kalender2/av-uilenwandeling-20220121.period.html
https://www.google.com/maps/search/Boonmarkt+4a,+Heist-op-den-Berg?entry=gmail&source=g
mailto:nancy.wouters@provincieantwerpen.be
https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/arboretum/kalender/hamamelisfeesten-2023.period_1.html
mailto:abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be
https://www.provincieantwerpen.be/vrije-tijd/kalender-recreatie--sport-en-toerisme.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/provinciale-groendomeinen-regio-antwerpen/kalender-kesselse-heide/vogels-voederen-en-spotten-20221.period_1.html
https://www.google.com/maps/search/Lindekensbaan+88,+Nijlen?entry=gmail&source=g
mailto:eveline.sierens@provincieantwerpen.be
mailto:emilie.hermans@provincieantwerpen.be
https://www.provincieantwerpen.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/provinciale-groendomeinen-regio-kempen/kalender/hb-infomoment-paddenoverzet-20230131.period.html
https://www.google.com/maps/search/Diestsebaan+28,+Herselt?entry=gmail&source=g
mailto:nancy.wouters@provincieantwerpen.be


Vooruitblik 

van 1 tot 4/2: festival WinterWarm in de Hoge Rielen – Kasterlee 
https://www.warande.be/pQr31HY/winterwarm 
2/2: Infomoment paddenoverzet i.s.m. Natuurpunt Heist-op-den-Berg – Heist-op-den-Berg 
www. provincienantwerpen.be > de averegten - paddenoverzet 
3/2: Bosweetjeswandeling – Retie 
www.provincieantwerpen.be >prinsenpark - Bosweetjes 
11/2:  Rondleidingen eerste graad avAnt Provinciaal Onderwijs 2023 – Deurne en Antwerpen 
www.avantonderwijs.be 
11/2: PITO Doedag – Stabroek 
https://www.pitostabroek.be/ 
11 tot 26/2: Sneeuwklokjesdagen –Kalmthout 
www.arboretumkalmthout.be >sneeuwklokjesdagen 
11/2: Sneeuwklokjesverzamelaarsdag –Kalmthout 
www.arboretumkalmthout.be >sneeuwklokjesverzamelaarsdag 
12/2: Valentijnrun Rivierenhof - Deurne 
link 
12/2:  Concert met Kacper Nowak & Lucas Krupinski – Hingene 
www.Kasteeldursel.be - concert Nowak - Krupinski 

 27/2 + 6-13 en 20/: Cursus Tuinieren kan je leren – Kalmthout 
https://www.arboretumkalmthout.be/ 
2 en 3 maart:  PIVA gastschool AEHT Cornet Trophy  - Antwerpen 

Langlopende activiteiten buiten 

De Warmste Kempen 
t.e.m. 24 december – webshop van www.kempen.be/dewarmstekempen 
 

Dit jaar is het thema van de Warmste Week 'kansarmoede'. 
Wist jij dat ongeveer 20% van de Vlaamse gezinnen zich geen weekje jaarlijkse vakantie 
kan veroorloven? Daarom organiseert Toerisme Provincie Antwerpen de actie 'De Warmste 
Kempen'. Want vakantie is geen luxe product. Het is een internationaal basisrecht voor 
iedereen. 
Een originele gift waarmee je een kansarm gezin tweemaal helpt? 

Koop en doneer een stukje vakantie op de webshop van De Warmste Kempen. 
Je verwent een kansarme met een welverdiende vakantie én steunt het fonds van De 
Warmste Week. 
De gezamenlijke actie van Toerisme Provincie Antwerpen en tientallen Kempense 
vakantiemakers loopt tot 24 december. 
Meer info: www.kempen.be/dewarmstekempen 

Winterspeurtocht – Arboretum Kalmthout 
> 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- 
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Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Abraham Rammeloo, T 03 641 82 32, E abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be 

Zilvermeer wintert 
> 8 januari, van zonsopgang tot zonsondergang - Mol 
 

Laat je verrassen tijdens een winterwandeling op het provinciaal recreatiedomein 
Zilvermeer! Zilvermeer zet jong en oud aan het dromen. Zilvermeer voorziet een leuk decor 
voor een feestelijke winterfoto!. 
Meer info en inschrijven: www.zilvermeer.be 
 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 
Perscontact: Dorien Hofkens, T 014 82 95 14, E dorien.hofkens@zilvermeer.be 

Vlammetjeswandeling – Prinsenpark 
> 28 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 
> 28 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! Volg de RODE ROUTE. 
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   

Vlammetjesreflectortocht 'het warmste bos' i.s.m. toerisme en bib Herselt 
> 28 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   
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Vlammetjeswandeling 'het warmste bos' 
> 28 februari - Kasterlee 
 

Deze winter wordt het Provinciaal Groendomein Hoge Mouw HET WARMSTE BOS. Trek je 

dikke jas en je wandelschoenen aan en kom vlammetjes tellen op Hoge Mouw! Neem een 
wedstrijdformulier aan de start van de wandeling aan Holle Weg of print het wedstrijdblad 
op voorhand vanop de website. 
Volg de RODE PIJLEN / blaadje. Onderweg zie je vlammetjes in de bomen. TEL JIJ ZE 
ALLEMAAL? Na de wandeling vul je het wedstrijdblad in en stop het in de brievenbus aan de 
houten shelter. Inleveren kan tot 3 maart. Veel plezier! 
De route is niet buggy- of rolstoeltoegankelijk. Honden zijn toegelaten op de route 
(aangelijnd). 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Hoge Mouw - Vlammetjeswandeling 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Hoge Mouw, parking Holle Weg, Kasterlee. 

Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@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 
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: https://www.kempen.be/vernieuwd-wandelnetwerk-kempense-heuvelrug-een-speeltuin-voor-
wandelaars 
 
Perscontact: Mariel Rosier, T 03 240 63 93, E mariel.rosier@provincieantwerpen.be 

Tentoonstellingen - kinderboerderij 

SDG bingo voor gezinnen! 
> 8 januari - Mechelen 
 

SDG staat voor Sustainable Development Goals of Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 
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Kom met je gezin, met vrienden of alleen naar het park en doe mee aan de bingo. In de hal 
van het bezoekerscentrum kun je een formulier met foto's en plattegrond en een infofiche 
ophalen. Je gaat in het park op zoek naar de locaties die op het plan zijn aangeduid met een 
kruisje. Zoek welke foto bij die locatie hoort en zet een kruis op de foto op je bingo-kaart. 

Als je minstens 5 foto's gevonden hebt, kun je meedoen aan de wedstrijd. 
Stop je bingokaart in onze brievenbus en maak kans op een leuk cadeaupakket. 
De winnaar wordt op maandag 9 januari bekend gemaakt.. 
Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be > Vrijbroekpark - sdg-bingo 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 84, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

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 20, Westerlo  

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

Every Collection Hides Another Collection: KOPPEN 
14 november > 10 maart, maandag tot vrijdag van 9 > 18 uur #Antwerpen 
 

Tijdens de expo KOPPEN kan je portretten en bustes uit de provinciale kunstcollectie 
bewonderen. Naast een reeks zelfportretten door kunstenaars zie je afbeeldingen van 
gekende personen: figuren uit de sport, de politiek, of de culturele wereld, of personen uit 
de onmiddellijke omgeving van de kunstenaars. Daarnaast zijn er nog de vrije voorstellingen 
van menselijke hoofden en de personificaties van abstracte begrippen. 
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KOPPEN is de 4de interventie in Every Collection Hides Another Collection, onze 
kunstinstallatie in het provinciehuis. In het voorjaar van 2023 wordt het portret van 
gouverneur Cathy Berx toegevoegd aan de portrettengalerij der gouverneurs. Het schilderij 
is van de hand van de Antwerpse Naima Aouni. 

Meer informatie: www.provincieantwerpen.be/kunstcollectie > KOPPEN 
 
Adres: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen 

Perscontact: Bob Daems, T 0472 98 14 11, E kunst@provincieantwerpen.be 

Keramische objecten en potvormen 
> 8 januari - Kalmthout 
 

Katrien Pandelaers stelt keramische objecten en potvormen tentoon in het Arboretum 
Kalmthout; Ze 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. 

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 

Natuur in Textiel 
7 januari > 26 februari - Kalmthout 
 

Textielwerk wordt nog te vaak als onvolwaardige ‘Kunst’ beschouwd. Stoffen zijn zo 
alledaags, dat we de schoonheid en de eigenheid ervan niet meer ervaren. Nochtans bieden 
ze even onbegrensde artistieke mogelijkheden als andere kunstmaterialen. Textielkunst is 
een eeuwenoude kunstvorm, die toch heel eigentijds kan ogen . Mia Nelen creëert 
wandcollages gemaakt van gerecycleerde stoffen en andere hergebruikte textiele 
materialen. In assemblages worden deze eveneens gecombineerd met vondsten uit de 

natuur. Haar werk is van 7 januari tot 26 februari te bewonderen in het Arboretum 
Kalmthout. Meer info: www.provinciaantwerpen.be  > Arboretum - Natuur in textiel 
 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Abraham Rammeloo, T 03 641 82 32, E abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be 

Avocado/design voor zaad 
> 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 nog tot 8 januari 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 
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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 'Natuur in al zijn facetten' i.s.m. MOOF 
10 januari > 28 maart – Retie 
 

MOOF is een jonge fotoclub met uiteenlopende interesses, wat leidde tot deze 
tentoonstelling met als thema “Natuur in al zijn facetten”. Kom meegenieten van hun 
mooiste werk! 
De tentoonstelling is te bezichtigen in het bezoekerscentrum van Provinciaal Groendomein 
Prinsenpark tijdens de openingsuren. 
Openingsuren: dinsdag t.e.m. vrijdag van 9 tot 16 uur, niet op feestdagen 
en elk volledig eerste weekend van de maand van 12.30 tot 16 uur 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > prinsenpark - Moof 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, bezoekerscentrum, Kastelsedijk 5, Retie 

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

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 

Groepsbezoek ‘Zomers in Hingene, Winters in Brussel’ 
Hingene 
 

Kasteel d’Ursel heeft een nieuw aanbood voor groepen. ‘Zomers in Hingene, Winters in 
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Brussel’ brengt het verhaal van het kasteel en zijn (artistieke) bewoners. De rondleiding 
start met de bouwgeschiedenis van het kasteel. Gedurende bijna vier eeuwen verblijft de 
familie d’Ursel ’s zomers in Hingene, maar ’s winters in Brussel. Generatie na generatie 
wonen ze in het hôtel d’Ursel op de Houtmarkt. Plannen, maquettes, foto’s en een 3D-model 

wekken deze schitterende stadsresidentie opnieuw tot leven. Het contrast met de 
zomerresidentie kan niet groter zijn. De recente terugplaatsing van tientallen 
wandbespanningen met bedrukt en beschilderd katoen bekroont de jarenlange restauratie. 
We vertellen het verhaal van de restauratie en de ontstaansgeschiedenis: van het 
productieproces en de technieken tot de motieven en de kleuren. Ze sluiten aan bij een 
lange artistieke traditie. Al in de 18de en de 19de eeuw is het kasteel de thuis van enkele 
adellijke amateurschilderessen. De centrale figuur is Antonine de Mun, 6e hertogin d’Ursel 
(1849–1931). Tot slot neemt de gids je mee naar de spiegelzaal en de salons, waarvan 
sommige zijn gedecoreerd met katoenen wandbespanning en andere met schitterend roze 
en blauw Chinees papierbehang. 
Toegang 10 euro per persoon - Gids 80 euro - Maximum 15 deelnemers per groep. 
Voor of na de rondleiding kan je genieten van cava of koffie en thee. 
Meer info en reservatie: www.kasteeldursel.be > info@kasteeldursel.be 
 
Adres: Wolfgang d'Urselstraat 9, 2880 Hingene 

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

Sprookjes op zondag 
Elke zondag vanaf 8 januari, 14 > 15.30 uur - Deurne 
 

Op zondag neemt een verteller je mee op een wonderlijke tocht. Je luistert naar verhalen en 
sprookjes tot je oren er warm van worden. Mogelijks is er een stukje buitenvertelling en in 

het huisje wordt flink geventileerd. Voorzie de juiste (warme) kledij! Na reservatie is 
iedereen vanaf zes jaar welkom. Kinderen worden altijd vergezeld door een volwassene. 
Het Sprookjeshuis ligt in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof in Deurne (Antwerpen). Je 
vindt het aan de Parkweg (de centrale wandeldreef) vlakbij het kasteel Rivierenhof. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Rivierenhof - Sprookjes op zondag 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 
Perscontact: Eveline Sierens, T 03 360.52.02, E Eveline.Sierens@provincieantwerpen.be 

Kinderboerderij Rivierenhof 
Wintersluiting van 12 december tot en met 14 januari. 
Vanaf 15 januari open van zondag t/m donderdag - Deurne 
 
Wintersluiting: van 12 december 2022 tot 14 januari 2023. 
Vanaf 15 januari is het erf van de Kinderboerderij aan de Parkweg in het Provinciaal 
Groendomein Rivierenhof weer elke zondag t/m donderdag open van 13 tot 17 uur. Een 
bezoekje aan de dieren en de moestuin is gratis, vooraf reserveren is niet nodig. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Rivierenhof - Vrij bezoek aan de kinderboerderij 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 
Perscontact: Eveline Sierens, T 03 360.52.02, E Eveline.Sierens@provincieantwerpen.be 

Algemene persinfo activiteiten 

Voor meer informatie over deze activiteiten, kan je ook terecht bij de 
beleidsverantwoordelijken en hun perscontact: 

 
Beleidsverantwoordelijke: Luk Lemmens, N-VA 

http://www.kasteeldursel.be/
mailto:info@kasteeldursel.be
https://www.google.com/maps/search/Wolfgang+d'Urselstraat+9,+2880+Hingene?entry=gmail&source=g
mailto:veerle.moens@kasteeldursel.be
https://www.google.com/maps/search/Turnhoutsebaan+246,+Deurne?entry=gmail&source=g
mailto:Eveline.Sierens@provincieantwerpen.be
https://www.google.com/maps/search/Turnhoutsebaan+246,+Deurne?entry=gmail&source=g
mailto:Eveline.Sierens@provincieantwerpen.be


Perscontact: Faye Van Impe, T 03 240 51 97, M 0486 60 46 02, 
E faye.vanimpe@provincieantwerpen.be 
 
Beleidsverantwoordelijke: Jan De Haes, N-VA 

Perscontact: Helke Verdick, T 03 240 58 95, M 0484 09 05 97, 
E helke.verdick@provincieantwerpen.be 
 

Beleidsverantwoordelijke: Mireille Colson N-VA 
Perscontact: Helke Verdick, T 03 240 58 95, M 0484 09 05 97, 
E helke.verdick@provincieantwerpen.be 

 
Beleidsverantwoordelijken: Kathleen Helsen, CD&V 
Perscontact: Johny Geerinckx, T 03 240 52 88, M 0485 99 72 97, 
E johny.geerinckx@provincieantwerpen.be 
 
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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