
 

 

 

Activiteitenkalender 

Maart 2023 
Provincie Antwerpen 

 

Week 9: 1 tot 5 maart 

Liefdestocht op het Zilvermeer 
Tot 12 maart – Mol 
 

Vier de liefde op domein Zilvermeer! Wij laten de liefde rollen. Laat jij de vonk 
overslaan?  Ga op stap met de liefde van je leven. Jouw partner, je oma, je hondje, je 

bestie, … Download het plannetje en ga op zoek naar 10 buitengewone koosnaampjes voor 
je geliefde. Geen plek te gek voor de liefde. Geniet van de wandeling, maar geniet vooral 
van elkaar! Maak een liefdevolle foto op het einde van onze wandelroute in de liefdesbox op 
het marktplein. Gebruik zeker de hashtags #zilvermeer en #liefdestocht. 
Meer info: www.zilvermeer.be > Liefdestocht 
 
Adres: Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 
Perscontact: Dorien Hofkens, T 014 82 95 14, E dorien.hofkens@zilvermeer.be 

Workshop rozen snoeien 
1 > 14 maart, 9.30 > 15 uur - Mechelen 
 

Neem deel aan één van de workshops rozen snoeien in het Vrijbroekpark en leer in kleine 
groep de kneepjes van het vak. De workshops worden georganiseerd tussen woensdag 1 
maart en dinsdag 14 maart. De exacte data verschijnen binnenkort op de website. Een 
sessie duurt één uur. Gedurende dit uur ga je zelf aan de slag onder begeleiding van onze 

stielmannen. De lesgever geeft eerst een korte uitleg waarna je meteen gaat oefenen. Je 
bent met maximum 3 deelnemers per sessie en per lesgever zodat je vlot kan oefenen en al 
je vragen kunt stellen. 
Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be > Workshop rozen snoeien 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 

Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 84, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be   

Digitaal bouwadvies van Kamp C 
donderdagen 2, 9, 16, 23 en 30 maart, 10 > 16 uur - online 
zaterdag 18 maart, 10 > 16 uur - online 
 

Bouw- of verbouwplannen? Vraag gratis en onafhankelijk advies bij de adviseur van 
Kamp C. Op iedere 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 jouw bouw-of verbouwplannen. 
Meer info: www.kampc.be > Digitaal bouwadvies 
 

Inschrijven via: de online reservatietool Digitaal Bouwadvies, vragen via planadvies@kampc.be 
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, diana.grasso@kampc.be 
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Bijendag – Imkeren in de toekomst 
4 maart, 10 > 16 uur - Kalmthout 

Op zaterdag 4 maart 2023 organiseert Arboretum Kalmthout een studiedag voor imkers en 
iedereen met een hart voor de honingbij. Experten uit België, Nederland en Slovenië - het 
land dat de World Bee Day op de wereldkaart zette - vertellen over tradities én 

wetenschappelijke uitdagingen in de imkerij. 
Info en inschrijven: www.arboretumkalmthout.be > Bijendag 
 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Abraham Rammeloo, T 03 641 82 32, E abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be 

Bosweetjeswandeling voor gezinnen - paddenstoelenwandeling 
5 maart, 14 > 16 uur - Retie 

 

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. Ooit al gehoord van eetbaar hout? Het bestaat echt! Ga 

mee op pad en kom meer te weten over hoe paddenstoelen leven en waarvoor we ze 
kunnen gebruiken. We sluiten af met een workshop waarin we leren hoe je op een stam 
paddenstoelen kan laten groeien. Achteraf krijg je de stam mee en dan is het enkel nog 
geduldig afwachten. De wandeling is bedoeld voor gezinnen met kinderen vanaf 8 jaar. 

Deelnemen is gratis maar inschrijven is verplicht en kan tot en met 28 februari. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark > Paddenstoelenwandeling 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 

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

Week 10: 6 tot 12 maart 

Cursus: Tuinieren kan je leren 
6, 13 en 20 maart, 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 

Individuele rondleidingen op avAnt Provinciaal Onderwijs 
8 maart, 13u  > 16u uur - Antwerpen 
 

Op zaterdag 11 februari stelde avAnt Provinciaal Onderwijs de deuren van twee van haar 

drie campussen reeds open voor toekomstige leerlingen van de eerste graad. Op 
woensdagnamiddag 8 maart doet avAnt dat nog eens over. Bovendien is deze keer ook de 
derde campus, Campus Brialmontlei, geopend voor leerlingen die interesse hebben in de 
opleiding veiligheid. Tijdens het bezoek word je persoonlijk rondgeleid door een van onze 

leerkrachten of coördinatoren. Aan hen kan je vragen stellen over alles dat met onze school 
en je toekomstige opleiding te maken heeft. Ben je dus benieuwd wat avAnt allemaal te 
beiden heeft voor leerlingen die de overstap maken naar het middelbaar en leerlingen die 
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kiezen voor een opleiding veiligheid? Aarzel dan zeker niet en schrijf op tijd in, want de 

plaatsen zijn beperkt. Tot dan! 
Meer info en inschrijven: www.avantonderwijs.be > Rondleidingen - avAnt provinciaal 
onderwijs (avantonderwijs.be) 
 
Adres: avAnt Provinciaal Onderwijs, Campus Brialmontlei: Brialmontlei 45, Antwerpen / Campus Jacob 
Jordaens: Jacob Jordaensstraat 21, Antwerpen / Campus Rivierenhof: Turnhoutsebaan 250, Deurne 

Perscontact: Tine Pauwels, T 0471 33 23 97, E tine.pauwels@provincieantwerpen.be 

Individuele rondleidingen op PIVA 
11 maart, 9 > 16 uur - Antwerpen 
 

In aanloop naar de opendeurdag op zaterdag 22 april 2023 kunnen toekomstige leerlingen 
op zaterdag 11 maart 2023 reeds een individuele rondleiding krijgen op PIVA. Tijdens de 

coronajaren werden deze rondleidingen georganiseerd als alternatief voor een opendeurdag 
maar door de vele positieve reacties worden deze behouden. Potentiële leerlingen leren PIVA 
kennen via een persoonlijk contact, alle vragen worden beantwoord en men krijgt een 
indruk van de school. Zo kan je geïnformeerd PIVA aanstippen als je favoriete school bij 

‘Meld je aan’ voor eerstejaars. ‘Meld je aan’ in Antwerpen gaat van start op maandag 27 
maart. 
Meer info en inschrijven: www.piva.be > Nieuwe leerling 
 
Adres: Provinciaal Instituut PIVA, Desguinlei 244, Antwerpen 

Perscontact: Heidi Wittevrongel, T 04 71 67 22 34, E heidi.wittevrongel@provincieantwerpen.be 

Overlezen met Erik Vlaminck 
12 maart, 10u30 – Turnhout 

 

Een schrijver die praat over leven en werk en voorleest uit zijn nieuwste boek, een 
verrassende gast 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. In deze editie stelt Erik Vlaminck zijn nieuwe roman voor. De auteur is bekend 
door boeken als 'Suikerspin', 'Brandlucht' of 'Een berg mens onder witte lakens'. Berucht zijn 
ook de columns die hij schrijft onder het pseudoniem Dikke Freddy. In zijn nieuwste werk 
'Iconen' neemt Vlaminck de lezer mee naar een psychiatrisch centrum in de jaren ‘70. Vijftig 

jaar later dreigen de vergeetputten van toen vergeten te worden. 
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 

Week 11: 13 tot 19 maart 

Rondleiding voor individuele bezoekers in Kasteel d’Ursel 
16 maart, 14 > 16 uur - Hingene 
 

Op 16 maart organiseren we een rondleiding voor individuele bezoekers in Kasteel d’Ursel. 
De rondleiding start met de bouwgeschiedenis van het kasteel. Plannen, maquettes, foto’s 

en een 3D-model wekken deze schitterende stadsresidentie opnieuw tot leven. 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. 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 
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zijn gedecoreerd met katoenen wandbespanning en andere met schitterend roze en blauw 

Chinees papierbehang. 
Meer info en tickets: www.kasteeldursel.be > Rondleiding individuele bezoekers 
 

Adres: Kasteel d’Ursel, Wolfgang d'Urselstraat 9, Hingene 

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

Marc Almond in de Warande 
18 maart, 20.15 > 21.35 uur - Turnhout 
 

Marc Almond verwierf als frontman in de jaren tachtig wereldwijd faam met Soft Cell. Marc 
Almond verkende verschillende muzikale genres en dartelde van akoestische muziek tot 
grote georkestreerde muziek of elektronische muziek, telkens met een voorliefde voor 
chanson en theatrale pop. Met de titel ‘Chaos and The Hits Tour’ keert Marc Almond terug 

naar het podium met nummers uit zijn laatste albums, maar ook de hits zullen niet op de 
playlist ontbreken. Het zal het enige concert in België zijn! Hij viert hiermee zijn 65ste 
verjaardag. 
Meer info en tickets: www.warande.be > Marc Almond 

 
Adres: Cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, Turnhout 
Perscontact: Heleen De Munck, T 014 47 23 09, E heleen.demunck@warande.be 

Wereldverteldag in het Sprookjeshuis 
19 maart, 14 > 15.30 uur – Deurne 
 

Op zondag 19 maart vieren we de Wereldverteldag in het Sprookjeshuis. Iedere deelnemer 

krijgt een kleine verrassing ter ere van die dag. Het Sprookjeshuis is de ontmoetingsplaats 
voor gretige oortjes en twinkelende oogjes. Een verteller neemt je mee op een wonderlijke 
tocht. Kinderen vanaf 6 jaar zijn welkom, vergezeld door een volwassene. 
Info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be > Wereldverteldag in het sprookjeshuis 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 

Perscontact: Steffi Truyens, T 03 360 51 11, E steffi.truyens@provincieantwerpen.be   

Zuidkempense Pijl 
19 maart – Mol 
 

Zondag 19 maart is opnieuw een hoogdag voor de wielersport met de start van de 59ste 
Zuidkempense Pijl op het Zilvermeer. Zowel eliterenners zonder contract als beloftes komen 

aan de start. Wielrennen kent in Mol een rijke traditie. Al in 1961 werd de eerste 
Zuidkempense Pijl georganiseerd. 
Meer info: www.zilvermeer.be > Zuidkempense Pijl 
 
Adres: Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 

Perscontact: Dorien Hofkens, T 014 82 95 14, E dorien.hofkens@zilvermeer.be 

Week 12: 20 tot 26 maart 

Leerkrachtenwandeling – Expeditie: Ruimte voor water 
22 maart, 13.00 > 16.30 uur - Lier 
 

Het PIME blaast dit jaar 30 kaarsjes uit en daarom bieden we jullie graag een unieke blik 
achter de schermen van onze activiteit Expeditie: Ruimte voor water. Ontdek op 

Wereldwaterdag wat deze activiteit inhoudt en welke leerdoelen je hieraan kan 

koppelen. Samen met een gids en iPads vol opdrachten in de hand ontdek je de impact van 
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klimaatadaptatie in de Netevallei. We laten jullie, leerkrachten, proeven van dit programma 

en geven jullie bijkomende duiding over het kader en de bijhorende eindtermen (o.a. 
ruimtelijk bewustzijn en systeemdenken). Deze activiteit is een echte aanrader voor 
leerkrachten die vakoverschrijdend rond het thema ruimte en klimaat willen werken aan de 
hand van een specifieke case. 
Doelgroep: leerkrachten eerste graad secundair onderwijs 
Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be > PIME > Leerkrachtenwandeling 
 
Adres: PIME, Mechelsesteenweg 365, Lier 

Perscontact: Anouk Vermeeren, T 015 21 51 14,  E anouk.vermeeren@provincieantwerpen.be 

Lenteschoonmaak in het Vrijbroekpark 
22 maart, 14 > 17 uur - Mechelen 

 

Tijd voor de grote lenteschoonmaak! Kom je even helpen in het Vrijbroekpark? Iedereen is 
welkom en je mag zelf kiezen hoe lang je helpt. 
Elke bezoeker kan helpen om zwerfvuil te ruimen en het park mee proper te houden. Tussen 

14.00 en 16.30 uur kun je bij de hoofdingang een afvalprikker, vuilniszak met ring en 
handschoenen ophalen. Je maakt een wandeling in het park en nadien breng je alles terug 
naar onze infotent bij de hoofdingang. Tegen 17.00 uur wordt al het materiaal terug 
verzameld. 
Deze lenteschoonmaak houden we in samenwerking met Mooimakers. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Lenteschoonmaak 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 

Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 84, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be   

ONE SONG - Miet Warlop / Irene Wool vzw & NTGent 
22 maart, 20.15 uur - Turnhout 
 

Na het grote succes op Festival d'Avignon kan je in maart de voorstelling 'One Song' in de 
Warande zien. De performers in de voorstelling gaan samen tot het uiterste: via gezongen 
tekst, beelden en objecten, zuurstof en zweet evoceren ze onze condition humaine. Steeds 
opnieuw staat er iemand recht om zijn of haar grenzen te verleggen. Zij tarten de tijd en 

geven uiting aan een diepmenselijke behoefte: het moment waarop we ons denkende 
lichaam kunnen overstijgen. Via de metafoor van een livewedstrijd/concert, inclusief 
commentator en cheerleader, nodigt Miet Warlop ons in ONE SONG uit om een 
gemeenschap te vormen en onszelf als in een viering te overstijgen. Zo wordt het tijdelijke 

het universele en wordt het persoonlijke iets collectiefs. Dat is de subtekst van ONE SONG: 
hoe één lied betekenis kan geven aan een hele samenleving. Eenheid in verscheidenheid. 
Meer informatie en tickets: www.warande.be > ONE SONG 
 
Adres: Cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, Turnhout 
Perscontact: Heleen De Munck, T 014 47 23 09, E heleen.demunck@warande.be 

Rad van Europa op de markt in Kalmthout – Start Pop up Europa Kalmthout 
25 maart, 8 > 12.30 uur - Kalmthout 
 

Van 1 april tot 14 mei organiseert provincie Antwerpen samen met het gemeentebestuur 
van Kalmthout Pop up Europa Kalmthout. In die periode kan je er deelnemen aan allerlei 

Europese activiteiten en wedstrijden. Eén week voor de start kan je het Rad van Europa al 
vinden op de wekelijkste markt op het Dorpsplein. Wie aan het rad draait, maakt kans op 
toffe prijzen. Daarnaast ontdek je hier het volledige programma van Pop up Europa 
Kalmthout. 
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Meer info: www.popupeuropa.be > Kalmthout 

 
Adres:  Wekelijkse markt, Dorpsplein (hoek Statiestraat-Kapellensteenweg), Kalmthout 
Perscontact: Lies Robben, T 03 240 66 91, E Lies.Robben@provincieantwerpen.be 

Paasspeurtocht 
25 maart tot 16 april - Kalmthout 
 

Paaseieren hangen vrolijk te wapperen in de bijzondere bomen en struiken van Arboretum 

Kalmthout. Spring, huppel of wandel van het ene naar het andere ei om de hele tuin te 
ontdekken. Onderweg kom je paashazen tegen die je vragen om iets te doen, te bedenken, 
te raden of tellen. Ben je helemaal rond, dan wacht je een smakelijke verrassing! Ideaal 
voor kinderen tussen 4 en 10 jaar en hun familie. De speurtocht is inbegrepen in het 

toegangsticket voor de tuin. 
Meer info: www.arboretumkalmthout.be > Paasspeurtocht 
 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 

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

Bosbaden met gids: kopje onder in de natuur 
26 maart, 9.30 > 12 uur en 13.30 > 16 uur - Ranst 

 

Breng je graag tijd door in de natuur? Kom dan eens mee bosbaden! Bosbaden ontstond in 
Japan als Shinrin Yoku en heeft tal van gezondheidsvoordelen. Het verschil met een gewone 
wandeling is dat je bewust je zintuigen opent en traag en in stilte wandelt. Hierdoor ontspan 

je echt en kom je in het hier en nu. De gids nodigt je met oefeningen uit om meer 
verbinding te voelen met de natuur. Nadien ben je weer helemaal opgeladen! Voorzie kledij 
die aangepast is aan de weersomstandigheden. De wandeling is niet geschikt voor 
rolstoelgebruikers. Gelieve geen honden mee te brengen. Deelnemen is gratis maar 

inschrijven is verplicht. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Vrieselhof > Bosbaden met gids 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrieselhof, Schildesteenweg 95, Ranst 

Perscontact: Steffi Truyens T 03 360 51 11, E steffi.truyens@provincieantwerpen.be   

Magnifieke Magnoliawandeling 
26 maart, 10 > 12 uur - Deurne 
 

Momenteel staan er in het park meer dan 140 magnolia’s van 125 verschillende variëteiten. 
Een collectie die de sinds 2005 stelselmatig werd uitgebouwd. Sommige magnolia's bloeien 
reeds in de winter, andere zijn zomerbloeiers maar veel magnolia's kondigen in het 
Rivierenhof het begin van het voorjaar aan. Tijdens de Magnoliawandeling neemt een gids je 

mee langs een mooie selectie van deze bloeiende bomen en struiken en vertelt over 
geschiedenis, gebruik, verzorging en bijzondere kenmerken van deze 'schoonheid uit de 
oudheid'. Inschrijven is gratis maar verplicht. Opgelet: de Magnoliawandeling kan in functie 
van de bloei worden uitgesteld. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Rivierenhof > Magnoliawandeling 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 

Perscontact: Steffi Truyens, T 03 360 51 11, E steffi.truyens@provincieantwerpen.be   

Lentewandeling in het Vrijbroekpark 
26 maart, 10 > 12 uur - Mechelen 
 

De krokussen komen weer piepen en ook de paasbloemen zijn er bijna! De dieren ontwaken 
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uit hun winterslaap en zijn druk in de weer. De lente is in het land en die veranderingen in 

de natuur laat de domeinwachter je graag zien. Ga mee op stap en geniet van de natuur die 
ontwaakt en in bloei komt. Deelnemen is gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven.  
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Lentewandeling Vrijbroekpark 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 

Perscontact: Sarah Wouters, T 015 45 13 84, E sarah.wouters@provincieantwerpen.be   

Concert met Ryelandt Trio 
26 maart, 11 > 12.15 uur - Hingene 

 

Het Ryelandt Trio heeft als doel om het vergeten Belgische repertoire weer boven water te 
halen. Met dit programma, dat recent door het ensemble werd opgenomen en uitgegeven 
onder het Etcetera Records label, spelen ze muziek van de Brugse Joseph Ryelandt en de 

Antwerpse Joseph Callaerts. Beiden parels van onze Belgische kamermuziek, getypeerd door 
een laat-romantische stijl, en bovendien nooit eerder opgenomen. Een primeur van jewelste, 
gespeeld door een jong en ambitieus ensemble dat aantoont dat Belgische kamermuziek 
meer dan ooit leeft! 

Meer info en tickets: www.kasteeldursel.be > Concert met Ryelandt Trio 
 

Adres: Kasteel d’Ursel, Wolfgang d'Urselstraat 9, 2880 Hingene 

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

Week 13: 27 tot 31 maart 

Infomoment VlinderVrijwilligers 
29 maart, 19.30 > 21 uur - Herselt 
 

Vlinders zijn gevoelig aan veranderingen in hun omgeving. Hierdoor kunnen ze gebruikt 
worden als indicator om te peilen hoe het gesteld is met de algemene kwaliteit van het bos 
en de biodiversiteit. Om dit in kaart te brengen zijn wij op zoek naar helpende handen. Als 
VlinderVrijwilliger ga je van april tot september regelmatig op stap om de vlinders van een 

bepaald wandeltraject te identificeren en te tellen. Kennis van vlinders is geen must; de 
domeinwachter leert er je alles over! Voel je het al kriebelen in je buik? Kom dan naar het 
infomoment in Provinciaal Groendomein Hertberg. Gratis deelname, inschrijven is niet nodig. 
Iedereen welkom! 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Hertberg > Vlindervrijwilligers 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, Diestsebaan 28a, Herselt 

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

Wandelingen 

Geniet van toegankelijk groen in provincie Antwerpen via de GroenZoeker! 
 
De leukste stukjes natuur zijn soms verrassend vlakbij, maar niet altijd makkelijk te vinden. 

GroenZoeker to the rescue! Deze website toont één handig overzicht voor iedereen die op 
zoek is naar kleinschalige natuur in provincie Antwerpen. Of die plekjes nu beheerd worden 
door of in eigendom zijn van de provincie, de gemeenten, Vlaanderen of Natuurpunt, dat 
maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ook in jouw buurt kan je heel wat natuurgebieden, bossen, 

parken, fiets- en wandelroutes, zit- en picknickbanken, speelnatuur, vogelkijkhutten of 
hondenlosloopzones ontdekken. Duid aan wat je wil doen en laat de GroenZoeker het 
perfecte plekje naar boven toveren. Zo simpel is het. 
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Benieuwd wat je zoal kan vinden in de Groenzoeker? Verken dan zeker eens de 

kaart. Dankzij de koppeling met 'Uit in Vlaanderen' geeft GroenZoeker bovendien ook tips 
over wat er de komende tijd allemaal te doen is in onze groene provincie. Start to imker, 
een uilenwandeling, buitenspeelkampen of een snoeicursus? Check onze kalendertips! 
 

Perscontact: Katleen Van Braekel, T 03 240 66 85, E katleen.vanbraekel@provincieantwerpen.be 

Digitale Vertelwandeling: ‘De Gouden Vogel’ 
Deurne 

 
Help jij de Gouden Vogel aan zijn veren? Volg dan gratis de digitale vertelwandeling in het 
Riveirenhof! De Gouden Vogel, die alle sprookjes in zijn veren bewaart, verliest in een 
onweer 5 glanzende staartveren. Bezoekers moeten de veren van de Gouden Vogel 

terugvinden door te luisteren naar de sprookjes. Als alle veren zijn gevonden, kan de 
Gouden Vogel weer vliegen! Deze wandeling voert jong en oud langs de meest 
sprookjesachtige plekjes van het Rivierenhof. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Vertelwandeling 'De Gouden Vogel' 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 
Perscontact: Steffi Truyens, T 03 360 51 11, E steffi.truyens@provincieantwerpen.be 

QR-wandeling Team B.O.S. in De Schorre, De Nekker en Zilvermeer 
Boom, Mechelen, Mol en Retie 
 
Op zoek naar een leuke uitlaatklep voor je (klein)kinderen? In opdracht van de Provinciale 

Recreatiedomeinen maakte Huis Alma samen met 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. Gezinnen kunnen op hun eigen tempo deze wandeling volgen 

en op een smartphone (of tablet) 8 grappige verhalen bekijken. 
Meer info: www.deschorre.be, www.zilvermeer.be en www.denekker.be   
 
Adressen: 

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 
Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 
Provinciaal Recreatiedomein De Nekker, Nekkerspoel-Borcht 19, Mechelen 
 

Perscontact: 

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

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 
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Langlopende activiteiten 

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: Steffi Truyens, T 03 360 51 11, E steffi.truyens@provincieantwerpen.be 

Tentoonstellingen 

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 op dinsdagvoormiddag en donderdagnamiddag - 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 > educatie > rondleidingen 
 
Adres: Kamp C, Britselaan 20, Westerlo  

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

Every Collection Hides Another Collection: KOPPEN 
> 30 maart, maandag tot vrijdag van 9 > 18 uur - Antwerpen 
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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. KOPPEN is de 4de interventie in Every 
Collection Hides Another Collection, onze kunstinstallatie in het provinciehuis. 
  
Naima Aouni schilderde het nieuwe portret van Cathy Berx, naar aanleiding van 15 jaar 
gouverneurschap. Dit gouverneursportret wordt vanaf 6 februari aan de presentatie 
toegevoegd, samen met een selectie andere portretten van de hand van 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 
> 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 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 
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. 
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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: Kasteel d’Ursel, Wolfgang d'Urselstraat 9, 2880 Hingene 
Perscontact: Veerle Moens,  T 03 820 60 12, E veerle.moens@kasteeldursel.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 
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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