
 

 
Activiteitenkalender 

Februari 2023 
Provincie Antwerpen 

 

Februari is de maand waarin sneeuwklokjes als eerste bloempje in het koude weer zijn 
kopje boven de grond durft uit te steken. In het Arboretum Kalmthout kan je dan wandelen 

langs duizenden bloeiende sneeuwklokjes. Deze maand zijn ook de uilen al druk in de weer 
met het verdedigen van hun territorium en het versieren van een partner. En als jouw 
vingers dan al kriebelen om in de moestuin aan de slag te gaan, kan je zelfs nog wat komen 
bijleren in de cursus ‘Tuinieren kan je leren’. 

Verder vind je in deze kalender suggesties voor cultuurbeleving, en dat zowel lekker warm 
binnen als WinterWarm buiten. 

Week 5: 1 tot 5 februari 

WinterWarm 
1 > 4 februari - Kasterlee 
 

De bossen van de Hoge Rielen zijn van 1 tot en met 4 februari 2023 voor de zesde keer het 

decor van WinterWarm. Dompel je onder in de magische sfeer van dit vierdaags 
winterfestival met lichtinstallaties, circus, muziek, theater en veel natuurbeleving. Deze 
editie van WinterWarm is een samenwerking van jeugdverblijfsdomein de Hoge Rielen, de 
gemeente Kasterlee, cc de Werft Geel, cc ‘t Schaliken Herentals en cultuurhuis de Warande 

Turnhout. Meer info:www.warande.be > WinterWarm 
 
Adres: de Hoge Rielen, Molenstraat 62, Kasterlee 

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

Digitaal bouwadvies van Kamp C 
donderdagen 2, 9, 16 en 23 februari, 10 > 16 uur, #online 
zaterdag 18 februari, 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 

Infomoment paddenoverzet i.s.m. Natuurpunt Heist-op-den-Berg 
2 februari, 19 > 21 uur – Heist-op-den-Berg 
 

In februari wordt opnieuw alles in gereedheid gebracht voor de jaarlijkse ‘paddentrek’. 

Er wordt een infomoment voorzien in het onthaal gebouw van Provinciaal Groendomein De 
Averegten. Je krijgt er alle info over de paddenoverzet en het herkennen van onze 

mailto:heleen.demunck@warande.be
https://www.kampc.be/duurzaam/persoonlijk-bouwadvies
mailto:bouwadvies@kampc.be
mailto:diana.grasso@kampc.be


amfibieën. Overzetten is nodig zowel in de ochtend als in de avond. Help je graag een 

handje mee, geef dan een seintje aan Jan Craen van Natuurpunt Heist-op-den-Berg 
via jan.craen@natuurpuntheistopdenberg.be. Iedereen welkom! Deelnemen is gratis maar 
inschrijven is verplicht en kan tot en met 30/1/2023. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Averegten Infomoment paddenoverzet 

 
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 

Bosweetjeswandeling voor gezinnen - uilenwandeling 
3 februari, 19 > 21 uur - Retie 
 

Trek het bos van het Prinsenpark 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. Zeker de moeite waard. Op deze avond in het 
Provinciaal Groendomein Prinsenpark kom je meer te weten over het leven van de uilen. De 
wandeling is bedoeld voor gezinnen met kinderen vanaf 8 jaar. Deelnemen is gratis maar 
inschrijven is verplicht en kan tot en met 31/1/2023. 

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

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

Week 6: 6 tot 12 februari 

Uilenwandeling 
10 februari, 19 > 21 uur - Herselt 
 

Uilen: hoe leven ze? Wat eten ze? Waarom horen we ze vooral ’s nachts? Je komt het 
allemaal te weten tijdens de Uilenwandeling in Provinciaal Groendomein Hertberg! Januari, 
februari en maart zijn de ideale 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.   Deelnemen is gratis maar inschrijven is verplicht en kan tot en met 6/2/2023 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Hertberg > Uilenwandeling 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, ontvangstplein aan Mie Maan, Diestsebaan 28, Herselt 

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

Rondleidingen eerste graad avAnt Provinciaal Onderwijs 2023 
11 februari - Antwerpen 
 

Voor ouders en kinderen die op zoek zijn naar een middelbare school om in te schrijven in 
de eerste graad, organiseert avAnt Provinciaal Onderwijs rondleidingen op campus 

Rivierenhof en campus Jacob Jordaens. Zowel leerlingen voor de A-stroom als de B-stroom 
zijn welkom om onze school te ontdekken. Tijdens de rondleiding kom je alles te weten over 
het leven en de regels op onze school, de mogelijkheden op school, enzovoort. Ook maak je 
kennis met onze leerkrachten en krijg je de kans om al je vragen te stellen. Wil je erbij zijn? 

Schrijf je dan in op de website vanaf 9 januari 2023. 
Meer info en inschrijven: www.avantonderwijs.be 
 
Adres: Turnhoutsebaan 250, Deurne & Jacob Jordaensstraat 21, Antwerpen 

Perscontact: Tine Pauwels, M +32 471 33 23 97, E tine.pauwels@provincieantwerpen.be 
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Sneeuwklokjesverzamelaarsdag 
11 februari, 11 > 15.30 uur - Kalmthout 
 

Sneeuwklokjesfans missen deze zaterdag maar beter niet. Op 11 februari 2023 verzamelt 
de crème de la crème van de sneeuwklokjesverkopers zich in de loods van Arboretum 
Kalmthout om er hun mooiste Galanthus te verkopen. Je kunt die dag, net als de hele 

maand februari, komen wandelen langs duizenden bloeiende sneeuwklokjes. Toegang is 
inbegrepen in het ticket voor de tuin. 
Meer info en tickets: www.arboretumkalmthout.be > Sneeuwklokjesverzamelaarsdag 
 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Abraham Rammeloo, T 03 641 82 32, E abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be 

Zondagse Stilte in Hertberg 
12 februari, 8.30 > 11.30 uur - Herselt 
 

Kom proeven van een fijne natuur- en stiltebeleving in de mooie bossen van Hertberg. We 

wandelen het grootste deel in stilte, we vertragen, verstillen en laten ons inspireren door de 
kracht van de natuur en laten de stilte tot ons spreken. Deze wandeling wordt 
georganiseerd door Provinciaal Groendomein Hertberg en Ingrid Rosseel, wandel- en 
natuurcoach bij 'Inzicht onderweg'. Inspirerende reflecties worden aangereikt via 

stiltewandelingen, meditatiecirkels, herbronningsdagen en individuele coachingsessies in de 
natuur. 
Meer info en tickets: www.provincieantwerpen.be > Hertberg > Zondagse stilte   
 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, Diestsebaan 28, Herselt 

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

Overlezen met Jeroen Theunissen en Alicja Gescinska 
12 februari, 10u30 – Turnhout 

 

Een schrijver die praat over leven en werk en voorleest uit het nieuwste boek, een bekende 
landgenoot die een exclusieve blik gunt in zijn of haar privébibliotheek, een streepje muziek 
en een boekentombola. Het zijn de vaste ingrediënten van het literaire programma 

Overlezen dat plaatsvindt in het cultuurhuis de Warande. In deze editie vertelt filosofe Alicja 
Gescinska over het boek “Na de bevrijding” van Barbara Skarga. Het panel gaat ook in 
gesprek met auteur Jeroen Theunissen, die in “ik=cartograaf” verslag uitbrengt van een 
boeiende tocht door Europa. Gitarist Karel Van Deun tekent voor de muziek. Info en 

tickets: www.warande.be. 
 
Adres: Provinciaal cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, Turnhout 

Perscontact: Heleen De Munck,  T 014 47 23 09, E heleen.demunck@warande.be 

Valentijnrun 
12 februari, 11 uur – Antwerpen 
 

Vier de liefde op een sportieve manier, trek je loopschoenen aan en schrijf je in voor de 11e 

editie van de Rivierenhof Valentijnrun, een ludieke liefdesloop in het mooiste park van 
Antwerpen. In het idyllische decor van het winterse Provinciaal Groendomein Rivierenhof, 
kies je om 5 of 10 kilometer te joggen. Verschijn je aan de start als Cupido, in een 
hartjestenue of in een ander door de liefde geïnspireerde outfit, dan maak je kans op een 

bijzondere prijs. Laat je creativiteit dus de vrije loop! Eens over de eindmeet keuvel je 
gezellig na met een drankje. 
Meer info en tickets: www.antwerpathletics.be 
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Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Parkweg & Ruggeveldlaan, Deurne 
Perscontact: Ann Moorkens, T 03 360 52 14, E ann.moorkens@provincieantwerpen.be 

Concert met Kacper Nowak & Lucas Krupinski 
12 februari, 11 > 12.30 uur - Hingene 

 

De Poolse cellist Kacper Nowak wordt beschouwd als een van de grote beloftes van zijn 
generatie. Elke noot brengt hij met een ongeëvenaarde artistieke flair. Dat talent vertaalt 
zich in vele internationale opdrachten en samenwerkingen met gerespecteerde kamermusici. 

Eind 2021 vindt Kacper een zielsgenoot in de Poolse pianist Lucas Krupinski en zijn alle 
elementen duidelijk aanwezig om er een prachtig artistiek avontuur van te maken. Ze delen 
dezelfde muzikale visie, een sterk gevoel voor detail en een instinctief aanvoelen van 
muziek en momentum. 

Kacper en Lucas brengen werk van Medelssohn, componist uit de Romantiek, geliefd om zijn 
melodieën, intensiteit en energie. Rachmaninov's Sonate voor Cello en Piano in G minor, 
op.19 is beladen met accenten van een overrompelende schoonheid en wordt beschouwd als 
één van de meest belangrijke cellowerken van de twintigste eeuw. 

Laat je op zondag 12 februari in het Kasteel d’Ursel verwennen door dit hoog getalenteerd 
Pools-Belgisch duo. 
Meer informatie en tickets: www.kasteeldursel.be > concert-nowak en krupinski 
 

Adres: Wolfgang d'Urselstraat 9, 2880 Hingene 

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

Week 7: 13 tot 19 februari 

Week 8: 20 tot 26 februari 

Groepsbezoek ‘Zomers in Hingene, Winters in Brussel’ 
23 februari, 14 > 16 uur,  Hingene 
 

Kasteel d’Ursel organiseert op 23 februari en 16 maart een rondleiding voor individuele 

bezoekers. 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. 
Je kan individueel of met enkele mensen inschrijven. Wij stellen dan zelf een groep van 15 
personen samen en reserveren een gids. 

Prijs: 15,50 euro (enkel rondleiding) of 24 euro (rondleiding én koffie en taart nadien). 
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 
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Dansen als een edelman 
25 februari, 9.30 > 17 uur - Hingene 
 

Kasteel d’Ursel organiseert op zaterdagen 25 februari en 22 april de danscursus “Dansen als 
een edelman”. Tijdens deze historische danscursus maak je kennis met dansen die in de 
mode waren tussen 1890 en 1914: wals, quadrille, polka, mazurka, ragtime, maxixe en 

tango. Dansmeesters Marie-Emilie Cappel en Julien Tiberghien van Affordanse (Rijsel) leren 
je de passen en figuren. Deze jonge enthousiastelingen zijn gepassioneerd door 
geschiedenis, dans en muziek. De lessen zijn in het Frans en het Engels, maar er is genoeg 
hulp om te vertalen.  Ook dames en heren met beperkte danservaring of zonder partner zijn 

van harte welkom. Voor deze lessen heb je geen historisch kostuum nodig: gemakkelijke 
kleding en schoenen volstaan. Inschrijven kan ook voor één i.p.v. twee dagen. 
Meer informatie en tickets: www.kasteeldursel.be >dansen-als-een-edelman. 

 

Adres: Wolfgang d'Urselstraat 9, 2880 Hingene 

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

Natuurworkshop voor kinderen - Knibbel, knabbel, bever 
25 en 26 februari, 10 > 12 uur & 14 > 16 uur - Mechelen 

 

De natuur is een speeltuin, waar je je verbeelding de vrije loop laat, waar nieuwe verhalen 
ontstaan en waar alles tot leven komt. Uit de namen van insecten, vogels, dieren en planten 
blijkt hun betekenis. Kinderen voelen zich hier thuis: hun ogen zien het wonderlijke, hun 

verbeelding kent geen grenzen. Woudvrouw biedt kinderen kansen om de natuur te 
ontdekken en hun verbeelding te stimuleren. Leer meer over meneer de bever en waar hij 
woont. Word jij straks de ridder van de beverburcht? Dan maken we eerst een beverstaf, en 
voor de koning ook een kroon! Deze activiteit in het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark 

is geschikt voor kinderen van 3 tot 13 jaar oud, maar we raden aan dat een (groot)ouder 
zich bij kinderen jonger dan 7 jaar voegt. 
Meer info en tickets: www.provincieantwerpen.be > Vrijbroekpark > Knibbel, knabbel, bever 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 
Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 84, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be 

Week 9: 27 tot 28 februari 

Cursus: Tuinieren kan je leren 
27 februari, 19.30 > 21.30 uur - Kalmthout 
 

In deze vierdelige cursus bestudeer je de basisprincipes en de zekerheden van het 

tuinieren: de natuur, de planten, de bodem en de omgeving. Je tuin op de juiste manier 
onderhouden kan alleen wanneer je je bewust bent van de mogelijkheden -maar ook de 
beperkingen- van je tuin. Samen met een grondige portie theorie, bekijk je 
praktijkvoorbeelden en leer je hoe je een tuin op een ecologische manier aanlegt en 

onderhoudt. De eerste sessie vindt plaats op maandag 27 februari, nadien gevolgd door 
sessies op 6, 13 en 20 maart. 
Meer info en inschrijven: www.arboretumkalmthout.be > Tuinieren kan je leren 
 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Abraham Rammeloo, T 03 641 82 32, E abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be 

Langlopende activiteiten 

Sneeuwklokjesdagen 
11 tot 26 februari - Kalmthout 
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Het festivalseizoen van de sneeuwklokjes is aangebroken: met duizenden tegelijk duiken ze 

op onder statige bomen in het arboretum. Samen vormen ze prachtige tapijten vol zachtjes 
knikkende kopjes, meewiegend in de ijzige wind. Kom je tijdens de Sneeuwklokjesdagen 
naar Arboretum Kalmthout, dan leidt een uitgestippelde route je langsheen verschillende 
soorten sneeuwklokjes, of Galanthus. Want sneeuwklokjes bestaan er in duizenden 

verschillende soorten. 
Meer info: www.arboretumkalmthout.be > Sneeuwklokjesdagen 
 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 

Perscontact: Abraham Rammeloo, T 03 641 82 32, E abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be 

Vlammetjeswandeling – Prinsenpark 
> 28 februari - Retie 

 

Tijdens de koude wintermaanden kan iedereen zich opwarmen in het Provinciaal 
Groendomein Prinsenpark met de nieuwe vlammetjeswandeling. 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 – De Averegten 
> 28 februari – Heist-op-den-Berg 
 

Tijdens de koude wintermaanden kan iedereen zich opwarmen in het Provinciaal 
Groendomein De Averegten met de nieuwe 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 in het donkere Hertberg 
> 28 februari - Herselt 
 

Neem je zaklamp mee, trek je wandelschoenen aan, zet een warme muts op en kom naar 
het plein tegenover Mie Maan.  Daar vind je een wedstrijdformulier onder de houten shelter 
of print het formulier vooraf vanop de website. Nu ben je helemaal klaar en kan je in het 
donkere bos vlammetjes gaan tellen in het Provinciaal Groendomein Hertberg! De route is 

een verharde pad van ongeveer 2,4km, de reflectorvlammetjes lichten op als je er met de 
zaklamp op schijnt. Spannend... 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Hertberg > Vlammetjesreflectortocht 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, ontvangstplein over Mie Maan, Diestsebaan 28, Herselt. 

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

Vlammetjeswandeling – Hoge Mouw 
> 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 
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wedstrijdformulier aan de start van de wandeling aan Holle Weg of print het wedstrijdblad 

op voorhand vanop de website. 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 

Sprookjes op zondag 
Elke zondag, 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 

Jeugdtheater: Boom Onderzoek Specialisten gezocht 
Mechelen – Mol - Boom 
 

Op zoek naar een leuke uitlaatklep voor je (klein)kinderen? Voor de provinciale domeinen 
De Nekker (Mechelen), het Zilvermeer (Mol) en De Schorre (Boom) 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, www.zilvermeer.be en www.deschorre.be. 
 
Adressen: 
Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 
Provinciaal Recreatiedomein De Nekker, Nekkerspoel-Borcht 19, Mechelen 
Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, 2850 Boom 

 
Perscontact: 
Zilvermeer: Dorien Hofkens, T 014 82 95 14, E dorien.hofkens@zilvermeer.be 
De Nekker: Sharon Van Damme, T 015 55 70 05, sharon.vandamme@provincieantwerpen.be 
De Schorre: Niels Verbist,  T 03 880 76 11, E niels.verbist@deschorre.be 

Wandelingen 

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 > Vernieuwd wandelnetwerk Kempense Heuvelrug    
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Perscontact: Mariel Rosier, T 03 240 63 93, E mariel.rosier@provincieantwerpen.be 

Tentoonstellingen 

Natuur in Textiel 
> 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.arboretumkalmthout.be > Natuur in textiel 
 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 

Perscontact: Abraham Rammeloo, T 03 641 82 32, E abraham.rammeloo@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, E diana.grasso@kampc.be 
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Every Collection Hides Another Collection: KOPPEN 
> 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. 
 
KOPPEN is de 4de interventie in Every Collection Hides Another Collection, onze 

kunstinstallatie in het provinciehuis. Op 3 februari 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 info: www.provincieantwerpen.be > KOPPEN 

 
Adres: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen 

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

Fototentoonstelling 'Natuur in al zijn facetten' i.s.m. MOOF 
> 29 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 aanbod voor groepen. ‘Zomers in Hingene, Winters in 
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 
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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 
 

Adres: Wolfgang d'Urselstraat 9, 2880 Hingene 

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