
 

 

Activiteitenkalender 

April 2023 
Provincie Antwerpen 

 

Deze maand trekken we de natuur in op zoek naar het nieuwe leven tussen bomen en 
planten, onder water of in de vlinderpoppenkast. We ontdekken de bosweetjes van het 
seizoen, de effecten van recente natuurbeheerswerken in Vrieselhof en de Kesselse Heide 
als erfgoed. 

Onze provinciale scholen organiseren op 22 april infomomenten en demonstraties voor 
horeca , STEM, volwassenonderwijs en muziekinstrumentenbouw. 

Week 13: 1 tot 2 april 

Lancering zomerzoektocht ‘Wie is Wiedel?’ + fladderworkshop 
1 april, 10 > 12 uur – Heist-op-den-Berg 

 
Nee, dit is geen één-april-grap! Op zaterdag 1 april kan je in het Provinciaal Groendomein 

De Averegten de zomerzoektocht ‘Wie is Wiedel?’ mee aftrappen. Ben je tussen 4 en 12 jaar 
en kom jij graag meedoen met één van de fladderworkshops? Tussen 10 en 12 uur kan je 
aan het onthaalgebouw doorlopend workshops rond vlinders doen. Breng zeker je mama, 
papa, oma, opa, grote broer of zus,… mee om even mee de handen vuil te maken voor de 

vlinders! 
Deelname is gratis, inschrijven is niet nodig. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > De Averegten > Lancering zomerzoektocht 

 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be 

Openingsweekend toeristisch seizoen Zilvermeer 
1 > 2 april, 8.30 > 21 uur - Zilvermeer 

Op zaterdag 1 en zondag 2 april gaat het nieuwe toeristische seizoen van start. Kom tijdens 
dit openingsweekend het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer ontdekken! De deuren 
staan op beide dagen wagenwijd en gratis voor je open. Wist je dat je tijdens het 
openingsweekend ook alle attracties gratis kunt ontdekken? Geniet van een partijtje 
minigolf of leef je uit op onze go-carts. Liever ronddobberen op het water? Dat kan! Maak 

kennis met de waterfietsen en roeiboten. Daarnaast zijn er op zondag 2 april tussen 13.30 - 
en 17.00 uur nog wat extra feestelijkheden. Op het marktplein, naast Taverne Zilverbos, 
vind je allerlei randanimatie zoals een goochelaar, coverband en (volks)spelen voor de 
kleinsten. 

Meer info: www.zilvermeer.be > Opening toeristisch seizoen 
 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 

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

Pop up Europa Kalmthout 
1 april > 14 mei  - Kalmthout 

 

Van 1 april tot en met 14 mei 2023 staat het Arboretum Kalmthout in het teken van Europa 
met gratis activiteiten voor jong en oud. Pop up Europa is een initiatief van Europa Direct 
provincie Antwerpen in samenwerking met de gemeente Kalmthout om Europa dichter bij de 
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burger te brengen. Op www.popupeuropa.be/kalmthout ontdek je het volledige programma en 

kan je inschrijven voor gratis activiteiten zoals: 
- Europese kinderfilms ‘Zussen’ (6/4) en ‘When Hitler stole pink rabbit’ (13/4)  
- Lezing: een kijkje achter de schermen van Brexit op 24/4 
- Bezoek opendeurdag Europese Instellingen op 6/5 

 
Adres: diverse locaties in gemeente Kalmthout 
Perscontact: Lies Robben, T 03 240 66 91, E Lies.Robben@provincieantwerpen.be 

Blotevoetenpad 
1 > 17 april - Nijlen 
 

Schoenen uit, sokken uit en daar ga je! Het blotevoetenpad op de Kesselse Heide ligt weer 

voor je klaar, vol met gladde, ruwe, hoge, lage of zanderige hindernissen. Geniet, voel en 
beleef! Starten doe je in het Bezoekerscentrum van het Provinciaal Groenedomein Kesselse 
Heide. Wie z’n schoenen liever niet achterlaat, neemt best een zak mee om ze in te 
stoppen. Je kan dit pad op eigen houtje komen ontdekken elke dag tussen 10u en 16u30. 

Breng een handdoek en washandje mee om je voeten na de tocht proper te maken. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Kesselse Heide > Blotevoetenpad 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Kesselse Heide, Parking Lindekensbaan, Nijlen 

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

Striptoer tijdens de Paasvakantie 
1 > 16 april, 10 > 17 uur – Kalmthout 

 
Kom tijdens de Paasvakantie met je familie naar het Suske en Wiske Museum en ontdek 
door leuke opdrachten wat je allemaal nodig hebt voor een goed stripverhaal. Dit is het 

begin van een eigen avontuur, waarbij een tijdreisje natuurlijk niet mag ontbreken. 
Maak je bezoek aan het museum compleet met de grote Avonturenkast. Hiermee leer je 
door verschillende leuke opdrachten en spelletjes de andere stripreeksen van Willy 
Vandersteen kennen. 

Voor info en reservaties: www.suskeenwiskemuseum.be > Families 
 
Adres: Suske en Wiske Museum, Beauvoislaan 98, Kalmthout 
Perscontact: Marleen van Houselt, T 03 666 64 85, E marleen.vanhouselt@provincieantwerpen.be 

Bosweetjeswandeling voor gezinnen 
2 april, 14 > 15.30 uur – Kasterlee 
 

Trek het bos van Provinciaal Groendomein Hoge Mouw 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 het domein. Zeker de moeite waard. Deelname 
is gratis, inschrijven is niet nodig. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Hoge Mouw > Bosweetjeswandeling 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Hoge Mouw, Holle Weg, Kasterlee 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be   

Week 14: 3 tot 9 april 

Kinderworkshop 'Help de boer' 
6 april, 10 > 12 uur - Deurne 
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Heb je zin om eens een handje toe te steken op de kinderboerderij van het Provinciaal 

Groendomein Rivierenhof? Dat kan! Er zijn verschillende taakjes waarbij je kan helpen: 
geitjes kammen, kippen voederen, graan malen, wol kaarden, een nepkoe melken of een 
plantje zaaien. Wat je precies gaat doen blijft een verrassing. Deelname is gratis maar 
inschrijven is verplicht. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Rivierenhof > Help de boer 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 
Perscontact: Steffi Truyens, T 03 360 51 11, E steffi.truyens@provincieantwerpen.be 

Digitaal bouwadvies van Kamp C 
donderdagen 6, 13, 20 en 27 april, 10 > 16 uur - online 
zaterdag 15 april, 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 

Week 15: 10 tot 16 april 

Lammetjesdag i.s.m. Kemp vzw 
10 april, 11 > 18 uur - Retie 

 

Op Paasmaandag 10 april kan je in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark weer helemaal 
wegsmelten bij de schattige wollebolletjes die dit voorjaar in het domein zijn geboren. De 
activiteiten zijn onder meer een strokasteel, workshops, een kuddeontmoeting met 300 

schapen, een wolwinkel, een marktje, kunst-schaap-schilderen, een gratis quizwandeling 
voor jong en oud, een demo schapendrĳven, live muziek en nog véél meer... Een foodtruck 
zorgt voor een lekker hapje en drankje. Toegang kost 3 euro per persoon. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark > Lammetjesdag   

 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be   

Onderwatersafari voor kinderen 
12 april, 14 > 16 uur – Heist-op-den-Berg 
 

Met een schepnet in de hand, trek je naar onderwaterland! Welke diertjes leven er in en 
rond het water? Hoe zijn zij aan het leven onder water aangepast? Ga mee op onderzoek 
tijdens de Onderwatersafari in het Provinciaal Groendomein De Averegten. Eerst bewonder 
je de kleinste waterdiertjes door de microscoop en daarna trekken jullie naar de vijver. 

Deelnemen is gratis maar inschrijven is nodig en kan tot en met 7 april. Geschikt voor 
kinderen van 8 tot 12 jaar, minstens 1 begeleider per 2 kinderen. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > De Averegten > Onderwatersafari 
 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be   
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Kinderworkshop 'Help de boer' 
13 april, 10 > 12 uur - Deurne 
 

Heb je zin om eens een handje toe te steken op de kinderboerderij van het Provinciaal 
Groendomein Rivierenhof? Dat kan! Er zijn verschillende taakjes waarbij je kan helpen: 
geitjes kammen, kippen voederen, graan malen, wol kaarden, een nepkoe melken of een 

plantje zaaien. Wat je precies gaat doen blijft een verrassing. Deelname is gratis maar 
inschrijven is verplicht. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Rivierenhof > Help de boer 

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

Onderwatersafari voor kinderen 
13 april, 14 > 16 uur - Retie 
 

Met een schepnet in de hand, trek je naar onderwaterland! Welke diertjes leven er in en 

rond het water? Hoe zijn zij aan het leven onder water aangepast? Ga mee op onderzoek 
tijdens de Onderwatersafari in Provinciaal Groendomein Prinsenpark. Eerst bewonder je de 
kleinste waterdiertjes door de microscoop en daarna gaan jullie naar de vijver. Deelnemen 
is gratis maar inschrijven is verplicht en kan tot en met 6 april. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark > Onderwatersafari 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be   

Jongerenfestival KAAIMAN & M I K S 
14 > 15 april - Turnhout 

 

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 april wordt Provinciaal cultuurcentrum de Warande het 
walhalla voor jonge artiesten: muzikanten, performers, beeldend kunstenaars, slam poets, 
vloggers, filmmakers, fotografen, TikTokkers … De dag staat volledig in het teken van de 

artiesten van morgen! Laat je verrassen door de doorlopende expo van jonge beeldende 
kunstenaars, ontdek optredens en performances van frisse muzikanten, performers en 
dansers of zet je neer voor kortfilms van lokaal talent. Zelf aan de slag gaan? Neem dan 
deel aan één van de workshops en randactiviteiten of geniet tussendoor van een verfrissing 

in de pop-up zomerbar met jonge deejays achter de draaitafel. Het KAAIMAN & m i k s 
festival is hét feest voor jong, lokaal talent. Zorg dat je erbij bent! 
Meer info: www.warande.be > m i k s 
 
Adres: Provinciaal cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, Turnhout 
Perscontact: Heleen De Munck,  T 014 47 23 09, E heleen.demunck@warande.be 

Lentewandeling 
15 april, 10 > 12 uur – Heist-op-den-Berg 
 

Voorzichtig piept de lente tussen de bomen. Kan je ze ontdekken bij planten en dieren? Met 
de boswachter als gids neem je afscheid van de winter en zoek je sporen van nieuw leven in 

het Provinciaal Groendomein De Averegten. Deelnemen is gratis maar inschrijven is nodig 
en kan tot en met 10 april. Geschikt voor gezinnen met kinderen, honden niet toegelaten. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > De Averegten > Lentewandeling 
 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be   
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Fiets je schilderij 
15 april, 13 > 17 uur - Boom 
 

Schilderen met een borstel heb jij ongetwijfeld al eens gedaan. Maar wie kan er zeggen dat 
hij/zij geschilderd heeft met de fiets? Provinciaal Recreatiedomein De Schorre en De 
Velodroom stellen voor: Fiets je schilderij! Neem plaats op de fiets, kies je kleuren en 

trappen maar! Aanschouw hoe de kleuren zich mengen. Trap sneller of langzamer op de 
pedalen, elke keer is het weer anders. Het drogen van je schilderij doe je op de droogfiets. 
Op speelse wijze leer je over centrifugale krachten, kleurenleer en doorzettingsvermogen. 
Verbaas en verwonder je. Een super herinnering en souvenir voor iedereen. Geen vieze 

handen en kleren, lekker interactief en sportief. Geschikt voor iedereen vanaf 2 jaar oud. 
Meer info en tickets: www.deschorre.be > Fiets je schilderij 
 
Adres: De Velodroom, Hoek 129 (ter hoogte van fietsknooppunt 26), Boom 
Perscontact: Patrick Van Dam, T 03 880 76 10, E patrick.vandam@provincieantwerpen.be 

Plantendag 
16 april, 10 > 17 uur - Kalmthout 
 

Kom op de plantendag in Arboretum Kalmthout snuisteren tussen een vijftigtal kramen 
boordevol bijzondere planten, bomen, struiken, zaden, bollen en knollen. Je kunt er op één 

dag terecht bij de allerbeste kwekers van België en Nederland voor allerhande tuinplanten 
en botanische zeldzaamheden. Misschien ben je wel een border aan het aanplanten, wil je 
dringend je bloembakken vullen of ben je op zoek naar niet alledaagse groenten voor je 
moestuin? Op één dag kun je ze allemaal vinden in het prachtige kader van de 

arboretumtuin! 
Meer info en tickets: www.arboretumkalmthout.be > Plantendag 
 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 

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

Onderwatersafari voor kinderen +8 jaar 
16 april, 14 > 16 uur - Herselt 
 

Met een schepnet in de hand, trek je naar onderwaterland! Welke diertjes leven er in en 
rond het water? Hoe zijn zij aan het leven onder water aangepast? Ga mee op onderzoek 

tijdens de Onderwatersafari in Provinciaal Groendomein Hertberg. Eerst bewonder je de 
kleinste waterdiertjes door de microscoop en daarna gaan jullie naar de vijver. Deelnemen 
is gratis maar inschrijven is verplicht en kan tot en met 12 april. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Hertberg > Onderwatersafari 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, Diestsebaan 28 a, Herselt 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be   

Week 16: 17 tot 23 april 

Buitenspeeldag 
19 april, 13 > 17 uur - Vrijbroekpark 
 

Vanmiddag is er niets op tv. We trekken allemaal naar buiten, want daar kun je heel fijn 
spelen! Leef je uit op de verschillende speelplekken van het Provinciaal Groendomein 
Vrijbroekpark: schommelen of van de kabelbaan gaan in de speeltuin, klimmen tot aan het 
kraaiennest en vogels spotten bij de barak van Bartel, fietsen of met de go-carts toeren in 

de verkeerstuin, het Hinkelpinkel sporenpad afhinkelen of zelf een krijtkunstwerk maken in 
de grote dreef. Kun je niet kiezen? Maak een reis op ons multimove pad en je ontdekt al 
deze speelplekken op je pad. 
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Meer info: www.provincieantwerpen.be > Vrijbroekpark > Buitenspeeldag 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 
Perscontact: Nelke Roose, E nelke.roose@provincieantwerpen.be   

Groepsbezoek ‘Zomers in Hingene, Winters in Brussel’ 
20 april - 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. 
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. 
Als individuele bezoeker kan je na reservatie aansluiten bij een rondleiding met gids op 
donderdag 20 april om 14 uur. 

Toegang 10 euro per persoon - Gids 80 euro 
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 

Opendeurdagen PIVA, CVO Vitant, PTS Boom en ILSA Boom 
22 april, 10 > 17 uur – Antwerpen & Boom 
 

Op 22 april gooien enkele scholen en centra van het provinciaal Onderwijs Antwerpen hun 

deuren weer open voor het grote publiek. 
 
Wie de verschillende afdelingen - bakkerij, slagerij, hotel en toerisme - van PIVA aan het 
werk wil zien en wil proeven van de sfeer en het lekkers dat PIVA te bieden heeft, schrijft nu 

alvast zaterdag 22 april in zijn agenda. Tijdens de opendeurdag kun je de leerlingen van alle 
afdelingen in actie zien, maar je kan ook zelf aan de slag in een workshop. 
 
Op de campus van PIVA kom je op 22 april ook meer te weten over het aanbod voor 

volwassenen van CVO Vitant. Zo kun je o.a. deelnemen aan infosessies voor het éénjarig 
traject Kok en Kelner. 
 
Via tal van demonstraties en infomomenten maak je in PTS Boom dan weer kennis met alle 

facetten van STEM (science, technology, engineering en mathematics), dé troef van deze 
moderne en ambitieuze school. 
 
Maar ook de Internationale Lutherie School Antwerpen, kortweg ILSA, is een bezoek waard. 

Deze school biedt een voltijdse opleiding muziekinstrumentenbouw die uniek is in de 
Benelux. Wie de geheimen van instrumentenbouw wil leren kennen kan de ateliers 
bezoeken in Boom. Onze gepassioneerde leerkrachten staan je graag te woord tussen 10 en 
17 uur. 
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Meer info: www.provincieantwerpen.be > Achter de schermen bij provinciale scholen 
 
Adres: Provinciaal Instituut PIVA, Desguinlei 244, Antwerpen 
CVO Vitant campus PIVA, Desguinlei 244, Antwerpen 

Provinciale Technische School Boom, Beukenlaan 44, Boom 
Internationale Lutherie School Antwerpen (ILSA), Beukenlaan 44, Boom 

Perscontact PIVA: Heidi Wittevrongel, T 04 71 67 22 34, E heidi.wittevrongel@provincieantwerpen.be 
Perscontact CVO Vitant: Hilde Verhelst, T 0473 70 78 10, E hilde.verhelst@cvovitant.be 
Perscontact PTS Boom: Karine De Gendt, T 03 880 82 06, E karine.degendt@provincieantwerpen.be 

Rondje Vrieselhof: leer meer over natuurbeheer 2023 
22 april, 10 > 12 uur - Ranst 

 

In 2019-2020 waren er ingrijpende natuurinrichtingswerken in Provinciaal Groendomein 
Vrieselhof. Met de steun van de Europa en de Vlaamse Overheid werden grote oppervlakten 
afgegraven, regulerende waterwerken uitgevoerd, bruggen en een vlonderpad aangelegd. 

Enkele jaren later bekijken we tijdens een mooie lentewandeling met de domeinwachter het 
effect van deze werken op de natuur. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Vrieselhof > Rondje Vrieselhof 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrieselhof, Schildesteenweg 95, Ranst 
Perscontact: Steffi Truyens, T 03 360 51 11, E steffi.truyens@provincieantwerpen.be 

Erfgoeddag in het Rivierenhof: Bezoek beestig erfgoed 
23 april, 10.30 > 12 uur - Deurne 
 

Op de Kinderboerderij in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof krioelt het van het leven. 
Al honderden jaren wonen op deze plek boerderijdieren. Sinds 2019 heeft de 

Kinderboerderij het label 'Levend Erfgoedhof'. We zetten extra in op het behoud van levend 
erfgoed-rassen uit de streek. Op Erfgoeddag zetten we deze dieren graag extra in de kijker. 
Kom kennismaken met onze bijzondere erfgoedbewoners. De rondleiding start uitzonderlijk 
aan de straatkant van de Kinderboerderij, August Van de Wielelei 4 in Deurne. Deelname is 

gratis, maar inschrijven is verplicht. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Rivierenhof > Erfgoeddag 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, August Van de Wielelei 4, Deurne 
Perscontact: Steffi Truyens, T 03 360 51 11, E steffi.truyens@provincieantwerpen.be 

Erfgoeddag in het Provinciehuis: tentoonstelling Every Collection Hides Another 

Collection: EIGEN/AARDIG 
23 april, 11 > 17 uur #Antwerpen 
 

In de expo EIGEN/AARDIG tonen we een eigenzinnige selectie van werken uit de provinciale 

kunstcollectie in dialoog met objecten uit het Provinciaal Archeologisch Depot. Geïnspireerd 
door beeld en vorm, kleur en textuur, harmonie of tegenstelling. De opstelling is gratis te 
bezoeken tijdens de openingsuren van het provinciehuis. 
EIGEN/AARDIG is de 5de interventie in Every Collection Hides Another Collection, onze 

kunstinstallatie in het provinciehuis, naar een ontwerp van kunstenaar Nico Dockx. 
Meer informatie: www.provincieantwerpen.be/kunstcollectie > EIGEN/AARDIG 

 
Adres: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen 

Perscontacten: 

Bob Daems, T 0472 98 14 11, E kunst@provincieantwerpen.be 
Joke Bungeneers, T 0494 88 05 11, E erfgoed@provincieantwerpen.be 
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Erfgoeddag op de Kesselse heide: wandelen door het verleden 
23 april, 14 > 16 uur - Nijlen 
 

Bij ons in de Kempen is heide een cultuurlandschap dat in de middeleeuwen ontstond door 
veelvuldige begrazing van schapen op arme zandgronden. Intussen werd heide kostbaar en 
zeldzaam. Provinciaal Groendomein Kesselse Heide is wat nu nog overblijft van een veel 

groter heidegebied. Een gids neemt je mee om de wortels van de heide te ontdekken en 
vertelt je op een mooie wandeling over de evolutie van het landschap, natuurbeheer en 
erfgoed. Ook herbebossing en oorlog hebben een plek in dit verhaal. Voortaan kan het 
publiek ook zelf de Kesselse Heide als erfgoed ontdekken. Vandaag stellen we de nieuwe 

erfgoedborden op de Kesselse Heide voor. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Kesselse Heide > Erfgoeddag 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Kesselse Heide, Vaerestraat 4, Nijlen 
Perscontact: Steffi Truyens, T 03 360 51 11, E steffi.truyens@provincieantwerpen.be 

Erfgoeddag in het Suske en Wiske Museum 
23 april, uur - Kalmthout 
 

Tijdens de Erfgoeddag doe, zoek of kijk je in het Suske en Wiske Museum met een ‘Beestige 
Blik’. Bij de tentoonstelling ‘Kijk met een beestige blik’ onderzoeken we de blik van Willy 

Vandersteen op de dierenwereld en hoe dit zich uit in zijn omvangrijke  oeuvre. Ben jij een 
spoorzoeker? Ga dan bij ‘Zoek met een beestige blik’ met een werkboekje in de hand op 
ontdekking naar dierensporen in de tuin van het museum. Of ga je liever creatief aan de 
slag? Kruip dan bij ‘Doe met een beestige blik’ in de huid van een dier en leer al 

spelenderwijs zijn leefwereld kennen. Deelname is gratis, inschrijven is niet verplicht. 
Meer info: www.suskeenwiskemuseum.be > Erfgoeddag 
 
Adres: Suske en Wiske Museum, Beauvoislaan 98, Kalmthout 

Perscontact: Marleen van Houselt, T 03 666 64 85, E marleen.vanhouselt@provincieantwerpen.be 

Workshop: Kom op verhaal 
23 april - Kalmthout 
 

Heb je altijd al willen schrijven maar weet je niet hoe te beginnen? Of schrijf je al langer 
maar lukt het niet om er tijd voor te maken of de inspiratie te vinden? Ben je op zoek naar 

schrijfplezier en wil je graag je verhalen delen met anderen? Kom dan naar het Arboretum 
Kalmthout en laat je inspireren door filosofe, redacteur en schrijfster Elselien Dijkstra. 
We starten elke workshop met een korte uitleg en tips bij het schrijven van korte verhalen, 
het vinden van inspiratie en wat ervaren schrijvers hierover denken. Daarna gaan we zo 

snel mogelijk zelf aan de slag, want schrijven leer je vooral door het te doen. 
Je kunt je inschrijven voor één workshop of voor de hele reeks. De workshops zijn geschikt 
voor zowel beginners als gevorderden. 
Meer info: www.arboretumkalmthout.be >Kom op verhaal 

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

Week 17: 24 tot 30 april 

Infonamiddag bloemenweiden 
29 april, 13 > 16 uur – Heist-op-den-Berg 
 

Wat is een bloemenweide, bloemenakker en een bloemrijk grasland? Hoe leg je zoiets aan? 
Wat is extensief maaibeheer? …?  Tijdens deze infonamiddag met Wim Massant van 
INVERDE kom je er alles over te weten! Wil je meer natuur in je tuin of heb je gewoon 
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interesse in bloemenweides, schrijf je zeker in voor deze Infonamiddag in het Provinciaal 

Groendomein De Averegten. De plaatsen zijn beperkt, dus snel zijn is de boodschap! De 
infonamiddag start met een theoretische inleiding, daarna trekken jullie de bloemenweide 
in. Doe dus best aangepaste kledij aan. Deelnemen is gratis maar inschrijven is nodig en 
kan tot en met 24 april. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > De Averegten > Infonamiddag bloemenweiden 
 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be   

Natuurworkshop voor kinderen – Bezig bij bij 
29 april, 10 > 12 uur en 14 > 16 uur - Vrijbroekpark 
 

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. Tijdens de workshops van april leer je eerst 
alles over de bij. Daarna hameren jullie bloempatronen op stof en maken jullie 
zaadbommen. Deze activiteit gaat door in het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark en is 
geschikt voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar oud. De kostprijs bedraagt € 15 per 

deelnemend kind. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Vrijbroekpark > Bezig bij bij 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 

Perscontact: Nelke Roose, E nelke.roose@provincieantwerpen.be   

Vroege vogels spotten 
30 april, 7 > 9 uur - Nijlen 
 

De Kesselse Heide ontwaakt. Onder een sluier van nevel brengen vogels hun mooiste 
ochtendzang. Waarom doen ze dat? Ga mee op pad, beleef dit uniek moment van de dag en 

leer trucjes om de ene vogelzang van de andere te onderscheiden. Wie een verrekijker 
en/of vogelgids heeft, mag deze zeker meebrengen. Na deze activiteit in het Provinciaal 
Groendomein Kesselse Heide wacht je een warm kopje koffie of thee. Deelname is gratis, 
maar inschrijven is verplicht. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Kesselse Heid > Vroege vogels spotten 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Kesselse Heide, Vaerestraat 4, Nijlen 
Perscontact: Steffi Truyens, T 03 360 51 11, E steffi.truyens@provincieantwerpen.be 

Countrylife Outdoor event 
30 april > 1 mei, 10 > 18 uur - Boom 
 

Countrylife Outdoor Event is dé jaarlijkse ontmoetingsbeurs voor mensen met een passie 
voor outdoor en country living. Dit outdoor evenement is te gast in het Provinciaal 
Recreatiedomein De Schorre. Je vindt er het nieuwste materiaal en de grootste beleving op 
het gebied van paardensport, jacht, hengelsport, country living, 4x4 en diverse andere 

actieve buitensporten. 
Meer info en tickets: www.countrylife-event.be 
 
Adres: De Schorre, Schommelei 1, Boom 

Perscontact: Anniek Clibouw, E info@countrylife-event.be 

Langlopende activiteiten 
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De kerselaars bloeien 
1 > 30 april - Kalmthout 
 

In de lente is het volop genieten van de arboretumtuin. De collectie van Arboretum 
Kalmthout bevat heel wat bijzondere, vaak zeldzame en oude exemplaren. Meer dan 60 jaar 
geleden plantten Jelena en Robert De Belder de eerste kerselaars in Arboretum Kalmthout 

aan. Het zijn nu oude en monumentale sierkersen. Later introduceerden zij vele nieuwe, 
eigen selecties. Door de grote variatie aan Japanse kerselaars staan er op ieder moment van 
de lente wel in bloei. Wegwijzers leiden je langs de mooiste kerselaars in de lentetuin. 
De bloeiperiode hangt af van het weer: hoe warmer, hoe vroeger de bloei, maar wind en 

late vorst kunnen voor een korter bloemenfeest zorgen. De kleur van de kersenbloesem 
varieert van licht- naar donkerroze of dieppurper, tot zelfs groenachtig of stralend wit. 
Meer info: www.arboretumkalmthout.be >Kerselaars 

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

Paasspeurtocht 
> 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, en zijn er leuke spelletjes en opdrachten. 
Ben je helemaal rond, dan wacht je een smakelijke verrassing! Ideaal voor kinderen tussen 
4 en 10 jaar en hun familie. Koop je speurkaart aan de balie (€ 2,5). Toegang tot de tuin is 

gratis voor kinderen -12 jaar. Tickets koop je voordelig online in de webshop. 
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 

Vlinderpoppenkast 
27 april > 21 mei - Kalmthout 
 

Kom je in deze periode naar Arboretum Kalmthout, neem dan zeker een kijkje in het 
paviljoen van de vlindertuin. Daar staat een heuse poppenkast, maar niet van de soort die 

je verwacht. Je vindt er namelijk een verzameling poppen van de koninginnenpage, de 
grootste dagvlinder uit onze streken. De pop-fase is die tussen rups en vlinder. 
Als alles goed gaat, zullen er in Arboretum Kalmthout tientallen koninginnenpages 
uitvliegen. Zoals een kuikentje uit het ei kruipt, zo kruipt een vlinder uit de pop. Eerst 

maakt hij een klein gaatje, daarna komt hij stukje bij beetje tevoorschijn. De vlinder moet 
eerst rusten en zijn vleugels drogen in de zon, totdat ze stevig genoeg zijn. En dan vliegt hij 
de wijde wereld in! Je kunt het allemaal van dichtbij zien gebeuren, tenminste als je geluk 
hebt. Is het een geluksdag, dan zie je er verschillende tegelijk uit hun winterjas kruipen. 

Maar soms gebeurt er ook helemaal niets. Spannend! 
Wanneer er vlinders geboren zijn, zal de vlindermeester ze die dag om 14u vrijlaten.. 
Meer info: www.arboretumkalmthout.be > Vlinderpoppenkast 
 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Abraham Rammeloo, T 03 641 82 32, E abraham.rammeloo@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. 
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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 

Zomerzoektocht ‘Wie is Wiedel?’ 
1 april > 30 september – Heist-op-den-Berg 
 

Een fladderleuke zoektocht vanaf 5 jaar! Wiedel is de rups van een dagvlinder. Hij is net uit 

het ei gekropen. Wiedel heeft een probleem: hij heeft honger, maar mensen hebben zijn 
voedsel weggehaald. Wat nu? Wiedel gaat op zoek naar iets lekkers en wil graag een plekje 
bij vriendjes. Ga jij mee en help je Wiedel in zijn zoektocht? Kijk goed uit, want rupsen 
zitten overal! 

Laagdrempelige wandeling doorheen het Provinciaal Groendomein De Averegten, geschikt 
vanaf 5 jaar. De route is jammer genoeg niet volledig rolstoeltoegankelijk. Honden niet 
toegelaten. Deelname is gratis, inschrijven is niet nodig. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > De Averegten > Zomerzoektocht 

 
Adres: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg 
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. 

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 

Rivierenhof! 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 Provinciaal Groendomein Rivierenhof. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Vertelwandeling 'De Gouden Vogel' 
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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, Zilvermeer en Hoge Mouw 
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, www.denekker.be en www.provincieantwerpen.be 

> Hoge Mouw B.O.S.  
 
Adressen: 

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, Mol 
Provinciaal Recreatiedomein De Nekker, Nekkerspoel-Borcht 19, Mechelen 

Provinciaal Groendomein Hoge Mouw, Lichtaartsebaan 45, Kasterlee 
 
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, E sharon.vandamme@provincieantwerpen.be 
Hoge Mouw: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@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 

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 
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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 

Flower power in de Galerie 
> 16 april - Kalmthout 
 

Beatrix Frederiks (NL) is sinds ruim 20 jaar professioneel beeldend kunstenaar. Haar werk 
moet je raken 'als een verliefdheid', zo schrijft ze op haar website. Zij is bekend van haar 
tulpenschilderijen voor de Wereldtentoonstelling in Japan, waar er 7 grote tulpenschilderijen 
van haar tentoongesteld en verkocht werden. En ook haar schilderijen met struisvogels 

zorgen steevast voor een glimlach bij de aanschouwer. Haar werken hangen over de hele 
wereld. Zij werkt graag in opdracht en geeft wekelijks schilderles. 
Beatrix Frederiks maakte voor haar tentoonstelling in Arboretum Kalmthout een selectie met 
als onderwerp Flower Power. Van 4 maart tot en met 16 april dagelijks te bezichtigen in de 

galerie. Gratis toegang, op 16 april enkel met je ticket voor de plantendag. 
Meer info: www.arboretumkalmthout.be > Flower power in de Galerie 
 
Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 

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

Every Collection Hides Another Collection: EIGEN/AARDIG 
21 april > 28 juli, maandag tot vrijdag van 9 > 18 uur #Antwerpen 
 

In de expo EIGEN/AARDIG tonen we een eigenzinnige selectie van werken uit de provinciale 
kunstcollectie in dialoog met objecten uit het Provinciaal Archeologisch Depot. Geïnspireerd 

door beeld en vorm, kleur en textuur, harmonie of tegenstelling. De opstelling is gratis te 
bezoeken tijdens de openingsuren van het provinciehuis. 
EIGEN/AARDIG is de 5de interventie in Every Collection Hides Another Collection, onze 
kunstinstallatie in het provinciehuis, naar een ontwerp van kunstenaar Nico Dockx. 

 
Meer informatie: www.provincieantwerpen.be/kunstcollectie > EIGEN/AARDIG 

 
Adres: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen 

Perscontacten: 

Bob Daems, T 0472 98 14 11, E kunst@provincieantwerpen.be 
Joke Bungeneers, T 0494 88 05 11, E erfgoed@provincieantwerpen.be 

In de galerie: Schaduwplanten uitgelicht door de Vereniging van Botanische kunstenaars 

Nederland 
22 april > 25 juni - Kalmthout 
 

Schaduwplanten hebben iets magisch. De meeste duiken in het vroege voorjaar op, ze 

behoren tot de eerste bloeiers na de grauwe winter. Maar er is meer dan voorjaarsbloei: ook 
later in het jaar verrassen ze ons door beschaduwde plekken op te lichten met stralende 
bloemen. Voor botanisch kunstenaars is deze groep planten een extra uitdaging. De vaak 
intense bloemkleuren of juist het kraakheldere wit in z'n volle frisheid weer te geven, de 

glans, structuur en sappigheid van het blad dat vol leven uit de grond barst te portretteren. 
Elke soort heeft z'n onderscheidende details. Met penseel of potlood, een scherp oog, veel 
vaardigheid en geduld legden veertig leden van de Vereniging van Botanisch Kunstenaars 

Nederland evenveel schaduwplanten in volle glorie vast die ze met veel plezier tentoon 
stellen in de galerie van het Arboretum Kalmthout. 
Meer info: www.arboretumkalmthout.be > Schaduwplanten 
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Adres: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, Kalmthout 
Perscontact: Abraham Rammeloo, T 03 641 82 32, E abraham.rammeloo@provincieantwerpen.be 

Fototentoonstelling 'Vlinders' i.s.m. Inge Hofmans 
> 21 juni - Retie 
 

Vanaf dat het mooi weer wordt, beginnen ook de vlinders terug te vliegen. Vlinders zijn 
overal, maar velen lopen er voorbij en zien hun schoonheid niet eens. Wie zegt dat je voor 

mooie vlinders naar de tropen moet, heeft het helemaal mis. In de eigen streek vliegen ook 
bijzondere schoonheden. Inge Hofmans, natuurfotografe richtte haar macrolens er op. 
Benieuwd naar deze tentoonstelling? Kom zeker een kijkje nemen! De tentoonstelling is te 
bezichtigen in het bezoekerscentrum van het Provinciaal Groendomein Prinsenpark . Het 

bezoekerscentrum is open van dinsdag t.e.m. vrijdag van 9 tot 16 uur (niet op feestdagen) 
En verder elk volledig eerste weekend van de maand van 12.30 tot 16 uur 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark > Vlinders 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be   

Kamp C: paviljoen ‘The Exploded View Beyond Building' 
april > oktober - Westerlo 
 

The Exploded View Beyond Building werd bedacht en gemaakt door Biobased Creations. Het 
werd gebouwd uit een samenwerking van en onderzoek door bouwers, producenten, 

agrariërs, wetenschappers, designers, overheden, kennisinstituten, storytellers en 
kunstenaars. Groepen (bedrijven, scholen,…) kunnen reserveren op dinsdag of donderdag 
voor een begeleid bezoek. Individuele bezoekers / particulieren kunnen op de derde 

zaterdag van de maand een begeleid bezoek aan het paviljoen van Exploded View Beyond 
Building brengen in Kamp C. Reserveren door te mailen naar info@kampc.be. 
Meer info: www.kampc.be > Exploded View Beyond Building 
 
Adres: Kamp C, Britselaan 20, Westerlo  
Perscontact: Diana Grasso, T 014 27 96 65, E diana.grasso@kampc.be 

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 

Kunstproject golfslag in Vrijbroekpark 
> 30 juni 2023 - Mechelen 
 

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

Expo Dennis Tyfus - Don't tell me to not tell you what to do 
30 april > 13 augustus – Turnhout 
 

Van 30 april tot 13 augustus stelt Dennis Tyfus tentoon in het Provinciaal cultuurhuis de 
Warande. De praktijk van de Antwerpse kunstenaar Dennis Tyfus (°1979) omvat een breed 

scala aan artistieke media en visuele beelden, gaande van tekeningen, installaties, videos, 
magazines, boeken, muziek, vinyl platen, tatoeages, zijn eigen radioprogramma, concerten 
en performances. In zijn oeuvre vloeit alles in elkaar over, zonder vaste definitie, begin of 
einde. Hiermee leunt hij sterk aan bij het oeuvre van kunstenaars zoals Dieter Roth, Mike 

Kelley, Jim Shaw en Wim T. Schippers. 
Info en tickets: expo  Dennis Tyfus 
 
Adres: Provinciaal cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, Turnhout 

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

Als individuele bezoeker kan je na reservatie aansluiten bij een rondleiding met gids op 
donderdag 20 april om 14 uur. 
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 
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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 
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