
 

 
Activiteitenkalender 

Mei 2023 
Provincie Antwerpen 

 

Op 7 mei blaast het Provinciaal Groendomein Rivierenhof 100 kaarsjes uit en dat viert het 
Groendomein samen met de bezoekers. Er is een tentoonstelling in de galerij én een 
openluchttentoonstelling met historische foto’s in het park. Er komt een fotowedstrijd en er 

staan diverse gegidste themawandelingen gepland. Zelfs de jongsten kunnen meevieren! 
Ook in de andere groendomeinen bruist het van activiteit en creativiteit! 

Week 18: 1 tot 7 mei 

Digitaal bouwadvies van Kamp C 
donderdagen 4, 11 en 25 mei, 10 > 16 uur - online 
zaterdag 20 mei, 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: info@kampc.be 

Terra Nova 2023 – start ticketverkoop 
vanaf 2 mei 2023 
 

Zoek je verrassende, avontuurlijke én betaalbare zomeractiviteiten dicht bij huis? De groen- 

en recreatiedomeinen van de provincie Antwerpen en de landgoederen van Kempens 
Landschap verzamelen onder de naam Terra Nova opnieuw hun in het oog springende 
zomeraanbod. De provinciale groen- en recreatiedomeinen, en Kempens Landschap bieden 

je een zalige zomer in een bekende maar toch 'nieuwe wereld'.De ticketverkoop start op 2 
mei. Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte. 
 
Meer info en inschrijven via: Terra Nova 2023 

Dinner Time: BBQ 
5 mei, 17.30 > 19.30 uur – Boom 

 

Op vrijdagavond 5 mei kan je aanschuiven bij een gezellige barbecue in De Musette in het 
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Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. De huischef voorziet een BBQ, vergezeld met een 

heerlijk vers groentenbuffet. 
Meer info en inschrijven: www.deschorre.be > Dinner Time 
 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, De Musette, Hoek 131, Boom 

Perscontact: Patrick Van Dam, T 03 880 76 10, E patrick.vandam@provincieantwerpen.be 

Tuinkriebels 
6 en 7 mei, 10 >18 uur – Oelegem 

 
Laat je groen hart opnieuw wat sneller bonzen tijdens de 11e Tuinkriebels Vrieselhof. 
Reserveer alvast zaterdag 6 of zondag 7 mei 2023 in jouw agenda voor de gezelligste markt 
van en voor de professionele kweker en de gedreven particulier. Van 10 tot 18 uur moet je 

rond het kasteel in het Provinciaal Groendomein Vrieselhof zijn voor een mooi aanbod 
planten, bloemen, tuinoogsten ... inclusief een levendige uitleg door gepassioneerde 
liefhebbers. 
Een toegangsticket bedraagt 5 euro. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Vrieselhof > tuinkriebels 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrieselhof, Schildesteenweg 95, Ranst 
Perscontact: Steffi Truyens, T 03 360 51 11, E steffi.truyens@provincieantwerpen.be 

Open Campusdag avAnt Provinciaal Onderwijs 
6 mei, diverse uren– Antwerpen en Deurne 

 

Een bezoek aan de Opencampusdag van avAnt Provinciaal Onderwijs op zaterdag 6 mei 
loont zeker de moeite. De school speelt met haar drie campussen in de Antwerpse regio in 
op de noden van enkele belangrijke sectoren. Wie geïnteresseerd is in wetenschappen, 
ondernemen, veiligheid, gezondheid of kunst en mode vindt er zeker een geschikte 

opleiding. Kom de moderne infrastructuur en leermiddelen bekijken maar ook een 
kennismaking met onze geëngageerde leerkrachten mag je die dag niet overslaan. Als 
leerling/ouder ben je meer dan welkom voor een begeleide rondleiding op de 
Opencampusdag. Meer info en inschrijven: www.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 

Belevingsavond in het Prinsenpark i.s.m. Stuifzand 
6 mei, 18.30 >21 uur – Retie 

 
Ooit was het Provinciaal Groendomein Prinsenpark in koninklijke handen. Daar zijn nu nog 

altijd sporen van. Wil je meer te weten komen over ons domein met koninklijke roots? Twee 
enthousiaste gidsen nemen je terug mee in de tijd en zorgen voor een unieke 
belevingswandeling. Achteraf kan je ook nog proeven van producten uit onze streek. Plezier 
en vertier verzekerd! 

Doelgroep: volwassenen en kinderen +12 jaar 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark > Belevingsavond i.s.m. Stuifzand 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, Retie 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be   

Rondje Rivierenhof: Ontdek de hoogtepunten 
7 mei, 10 uur en 14 uur – Deurne 
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Op 7 mei 1923 opende het openbaar groendomein Rivierenhof de deuren voor het grote 

publiek. Deze wandeling zoomt in op wat er in die 100 jaar in het Rivierenhof gebeurde. Er 
werden vijvers aangelegd, een vogelkooi, een schuilhut en een minikasteeltje gebouwd, een 
hotel verrees en verdween, het Sterckshof werd herbouwd, sportvelden kwamen en 
verhuisden, de rozentuin en andere collectietuinen kwamen tot bloei, er rees een 

openluchttheater op uit het moeras,... We kijken naar wat er in 100 jaar in het park 
veranderde en werpen een blik op de toekomst. 
Deze themawandeling wordt ook op 4 juni georganiseerd. 
Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be > Rivierenhof > Rondje Rivierenhof 

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

Opendeurdag in PTS Mechelen 
7 mei, 10 >17 uur – Mechelen 

 
De opendeurdag op zondag 7 mei van 10 tot 17 uur is het uitgelezen moment om de 

moderne infrastructuur van PTS Mechelen te komen bewonderen. Bezoek het nieuwe STEM-
gebouw of neem poolshoogte op de werf van alweer een splinternieuw schoolgebouw dat 
vanaf volgend schooljaar de leerlingen van de eerste graad zal huisvesten. Je kan ook 
demonstraties bijwonen met de innovatieve leermiddelen die de school inzet voor haar 

opleidingen technologische wetenschappen en elektriciteit. Ook wie interesse heeft in de 
opleidingen tuinbouw komt vast aan zijn trekken. De verkoop van eigen gekweekte planten 
en zelf gebrouwen bier is ondertussen een vaste waarde op de jaarlijkse opendeurdag van 
de school. Meer info vind je op www.ptsmechelen.be. 

 
Adres: PTS campus Mechelen, Antwerpsesteenweg 145, Mechelen  

Perscontact: Kim Vervenne, directeur, T 015 28 53 23, M 0477 98 63 46, 

E kim.vervenne@provincieantwerpen.be 

Opendeurdag in PITO Stabroek 
7 mei, 10 > 16 uur – Stabroek 

 
Ook PITO Stabroek toont op zondag 7 mei tussen 10 en 16 uur graag wat de school te 
bieden heeft. De leerkrachten en leerlingen van de verschillende richtingen tonen je met 

veel enthousiasme waar ze mee bezig zijn. Je kunt vooraf inschrijven voor een rondleiding, 
meer informatie daarover vind je binnenkort op de website van PITO. Loop zeker ook eens 
langs de indrukwekkende werf van de nieuwe M-loods, een nieuw energiezuinig 
schoolgebouw voor de leerlingen van de land- en tuinbouwopleidingen. Of je nu kiest voor 

technologie, wetenschappen of landbouw, PITO Stabroek beschikt over de modernste 
leermiddelen en dat laten de leerkrachten en leerlingen maar wat graag zien op de 
opendeurdag. Meer informatie vind je op www.pitostabroek.be. 
 
Adres: Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs PITO, Laageind 19, Stabroek   
Perscontact: Daniëlle Segers, M 0470 95 13 87, E danielle.segers@provincieantwerpen.be   

Rododendronwandeling 
7 mei, 10.30 > 11.30 uur, 13.30 > 14.30 uur, 15 > 16 uur - Kalmthout 

 
De maand mei is het hoogtepunt van de lente; rododendrons en azalea bloeien dan volop! 

Een feest voor het oog voor wie van bloemen en kleur in de tuin houdt. Medewerker van het 
plantencentrum en rododendronkenner Ronny Nagels neemt je mee in de arboretumtuin op 
een rododendronwandeling langs de bijzonder uitgebreide collectie van Arboretum 
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Kalmthout. Hij laat je kennismaken met de verschillende vormen en geeft je heel wat 

praktische toelichting over het aanplanten van deze sierstruiken in je eigen tuin. Je krijgt 
tips over combinatiemogelijkheden met andere tuinplanten en hoe je rododendrons het best 
verzorgt om er nog jarenlang plezier aan te hebben. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > arboretum Kalmthout > Rododendronwandeling 

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

Geleide wandeling "Wie legt zijn ei?" 
7 mei, 14 uur – Willebroek 

 
De domeinwachter van het Provinciaal Groendomein Broek De Naeyer neemt je mee op pad 

en vertelt over de koekoek en andere vogels die nu hun ei leggen. Afspraak om 14 uur aan 
het fietspad, afslag Klein Willebroek, aan de Stuyvenbergbaan in Heindonk. 
Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be > Broek de Naeyer > wie legt zijn ei ? 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Broek De Naeyer,  Stuyvenbergbaan,  Willebroek 

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

Bosweetjeswandeling voor gezinnen - vogelwandeling 
7 mei, 14 >15.30 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. Zeker de moeite waard! De vogel of het ei? Wat was er 

eerst? Een eeuwige discussie waarop we het antwoord schuldig blijven. Maar dat betekent 
niet dat vogels en het eieren niet genoeg stof opleveren voor een zeer boeiende uitstap 
doorheen het Provinciaal Groendomein Prinsenpark. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark > bosweetjeswandeling vogels 

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

Week 19: 8 tot 14 mei 

Lezing Groener Europa – Met Frank Deboosere 
10 mei, 20.00 uur – Provinciehuis Antwerpen 

 

Naar aanleiding van dag van Europa op 9 mei, organiseert Europa Direct provincie 
Antwerpen op woensdag 10 mei een lezing in het Provinciehuis. Het thema van de avond is 
groener Europa, één van de grote prioriteiten van de Europese Commissie. Hoofdspreker is 
weerman en EU Climate Pact Ambassador Frank Deboosere. Er wordt ook aandacht gegeven 

aan lokale projecten binnen dit thema. Aansluitend aan de lezing volgt er een receptie. 
Inschrijven kan binnenkort, blijf op de hoogte via de Facebookpagina van Europa Direct. 
 
Adres: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen 

Perscontact: Lies Robben, T 03 240 66 91, E Lies.Robben@provincieantwerpen.be 

Wielerquiz 
12 mei, 19.30 uur – Boom 

 
Kwistet! In de vooravond van het Velodroom feestweekend organiseren De Schorretrappers 
een wielerquiz, met als special guest Ludo Peeters. Ludo nam 10 keer deel aan de Tour De 
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France en won heel wat mooie koersen. De inschrijvingen zijn alvast van start gegaan en de 

eerste ploegen hebben zich al ingeschreven. De opbrengst van de avond gaat integraal naar 
Kom op tegen Kanker. Voor slechts €10 kan je je team inschrijven. Sprokkel maximum 4 
andere vrienden en vriendinnen en quiz erop los! 
Afspraak in wielercafé De Musette in het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. 

Meer info: www.deschorre.be > wielerkwis 
 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Wielercafé De Musette, Hoek 131, Boom 
Perscontact: Patrick Van Dam, T 03 880 76 10, E patrick.vandam@provincieantwerpen.be 

Rivierenhofloop 
13 mei, 12 > 19 uur – Deurne 

 

De Rivierenhofloop is een recreatieve parkloop voor kinderen en volwassenen. Er worden 3 
kidslopen en wedstrijden van 5 km en 10 km aangeboden. Een groot Kidsdorp en animatie 
zorgen voor een mooie sportieve dag in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof. 
Een voorinschrijvingen (tot uiterlijk donderdag 11 mei 2023) kost 3 euro voor de 5 en 10 

km loop. Een daginschrijving op 13 mei kost 5 euro vanaf 12 uur. De kidslopen zijn gratis. 
Meer info en inschrijven: www.provincie Antwerpen.be > rivierenhof > rivierenhofloop 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 

Perscontact: Steffi Truyens, T 03 360 51 11, E steffi.truyens@provincieantwerpen.be 
Perscontact: Simon Van Hoofstat, Sportantenne Deurne, M 0471 67 09 89, T 03 338 45 86 

Peter  Fischer 0476 21 94 83 

Wandeling Bergom 
13 mei, 14 > 16 uur – Herselt 

 
Wil je tijdens een natuurwandeling wat meer te weten komen over Provinciaal Groendomein 
Hertberg en de geschiedenis van Bergom? Ga dan mee op stap met onze gids en geniet van 

de leukste weetjes en anekdotes! Inschrijven is noodzakelijk en kan via mail 
aan toerisme@herselt.be. 
Meer info: https://www.provincieantwerpen.be > Hertberg > wandeling Bergom 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Hertberg, Parking Noord Hertberg, Herselt 
Perscontact: Nancy Wouters, T 014 37 91 74, E nancy.wouters@provincieantwerpen.be   

Week van de korte Keten 
13 > 21 mei, www.weekvandekorteketen.be 

 
Provincie Antwerpen wil samen met de andere Vlaamse provincies, VLAM en Steunpunt 
Korte Keten de vele voordelen van de korte voedselketen onder de aandacht brengen. 

Van 13 tot 21 mei 2023 kan je in heel Vlaanderen weer deelnemen aan allerlei activiteiten 
tijdens de Week van de Korte Keten. Neem binnenkort een kijkje in de agenda voor een 
leuke activiteit in jouw buurt. Meer info: www.weekvandekorteketen.be 
 

Perscontact: Valerie Druart, M 0491 56 27 30, E valerie.druart@provincieantwerpen.be   

Potjeir Klassieker 
13 en 14 mei, 8.30 > 13 uur – gemeente 

 
In het kader van het Velodroom feestweekend vindt op zaterdag 13 en zondag 14 mei de 
Potjeir Klassieker plaats in het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. 
Er is keuze tussen verschillende recreatieve fietstocht(en) van 60 of 90 km, volledig van 

pijlen voorzien door de Vlaamse Wielerbond en een extra rit van 90 km op GPS naar het 
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wielercafé. Vertrekken kan zaterdag en zondag tussen 8.30 en 13 uur aan Wielercafé 

Musette, Hoek 131 te Boom. Deelname kost 5 euro per persoon. Alle opbrengst gaat naar 
Kom op tegen Kanker. Georganiseerd door WTC De Schorretrappers. 
Meer info: www.deschorre.be > Potjeir Klassieker 
 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 
Perscontact: Patrick Van Dam, T 03 880 76 10, E patrick.vandam@provincieantwerpen.be 

Perscontact wtc De Schorretrappers: E  wtcschorretrappers@gmail.com 

Festival In Vennen en Velden 
13 & 14 mei, Turnhout 

 
Het groene noorden van Turnhout is op 13 en 14 mei opnieuw het decor van Festival In 
Vennen en Velden. De Warande, Stad Turnhout en Natuurpunt nemen je ook voor deze 

tweede editie mee naar het prachtige Turnhouts Vennengebied. Je geniet er in de natuur 
van een spannende mix van wandelen, fietsen, spelen, theater en workshops. Klein 
Engelandhoeve is het bruisende festivalcentrum en de perfecte uitvalsbasis om theater, 
muziek en natuur te beleven. Er is de markt met lokale producten en gratis concerten en in 

de stal kunnen kinderen zich onderdompelen in de wereld van de planten. Klein 
Engelandhoeve is ook het vertrekpunt om samen met Natuurpunt het unieke Vennengebied 
te ontdekken. 
Meer info en tickets: www.warande.be > In Vennen en Velden 

 
Adres: Klein Englandhoeve , Klein Engeland 29, Turnhout 
Perscontact: Heleen De Munck,  T 014 47 23 09, E heleen.demunck@warande.be 

Insectensafari door de Kesselse heide 
14 mei, 10 >12 uur – Nijlen 

 
We trekken op onderzoek door het Provinciaal Groendomein Kesselse Heide. Welke insecten 

leven er op de Heide? Hoe zien ze er uit? Wat doen ze heel de dag of nacht? En waarom zijn 
ze zo belangrijk? Een gids neemt families mee op tocht op de heide. Op het einde gaan we 
aan de slag met de een microscoop. Vanaf vandaag kijk jij helemaal anders naar de 
insectenwereld. 

Afspraakplaats: Parking Lindekensbaan (Nijlen) 
Meer info en inschrijven: www.provincieantwerpen.be > kesselse heide > insectensafari 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Kesselse Heide, Vaerestraat 4, Nijlen 

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

Feest op het Erf 
14 mei, 14 >18 uur – Heist-op-den-Berg 

 
'Feest op het Erf’ is het jaarlijkse hoogtepunt van Provinciaal Groendomein De Averegten. 
Op de feestweide kan je genieten van talloze workshops, heerlijk lekkers om van te smullen 
en opzwepende muziek. Speciaal voor de kinderen is er een KidsCorner met diverse leuke 

activiteiten! Laat je onderdompelen in wereldse en landelijke gezelligheid. 
Doelgroep: iedereen welkom, honden zijn aangelijnd toegelaten op de feestweide. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > De Averegten >Feest op het erf 

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

Week 20: 15 tot 26 mei 
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Lifestyle Kasteel en Tuin 
18 > 21 mei, Hingene 
 

Tijdens het Hemelvaartweekend ontvangt Kasteel d’Ursel de tweede editie van Lifestyle 
Kasteel & Tuin. Deze editie wordt nog groter en mooier met meer dan honderd 
standhouders die je al helemaal in zomerse sferen brengen. Ben je nog op zoek naar 

inspiratie voor de aanleg van je tuin? Hou je van bloemen en planten? Of heb je interesse in 
decoratie en meubilair om je tuin op te smukken? Kom dan langs tijdens deze vierdaagse 
vol sfeer en gezelligheid. Ook aan de fijnproever is gedacht. Er zijn lekkernijen als asperges, 
aardbeien, chocolade en honing te koop of je kan genieten van een hapje en drankje ter 

plekke. Foodtrucks bieden zowel zoete als hartige gerechten aan. De organisatoren voorzien 
ook randanimatie zoals live muziek en een programma voor kinderen. Je kan, na reservatie 
van een tijdsslot, ook het kasteel bezoeken of een prachtige wandeling maken langs de vele 

paden in het domein. 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 

Theater aan Twater - Schorremorrie 
20 mei , 12 > 24 uur 
21 mei, 12 > 22 uur – Boom 

 
Theater aan Twater , het internationaal straattheater-, circus- & spektakelfestival is te gast 
in het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Artiesten uit de hele wereld brengen continu 
humor, spektakel, circus, acrobatie, vuur en clownerie waardoor je echt wel ogen te kort 

komt om alles te zien en te beleven. Theater aan Twater is het best te omschrijven als een 
mix van Cirque du Soleil, Belgium’s Got Talent, The Greatest Showman én de Zomer van 
Antwerpen. Theater aan Twater loopt in combinatie met Schorremorrie: een speeldorp voor 
kinderen van 3 tot 12 jaar. Zowel voor volwassenen als gezinnen met kinderen dus. 

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

Perscontact Theater aan Twater: info@theateraantwater.be 

Zondagse Stilte in Hertberg i.s.m. Ingrid Rosseel Stiltebeleving en Natuurcoaching 
21 mei, 8.30 >11.30 uur – Herselt 

 
Kom proeven van een fijne natuur- en stiltebeleving in de mooie bossen van het Provinciaal 
Groendomein 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. 

Onderweg inspirerende reflecties, mindful momenten en deelcirkel. Afstand ca. 7 km. 
Kostprijs wandeling 15 euro, inclusief kruidenthee en versnapering.  Inschrijven is 
noodzakelijk. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Hertberg > Zondagse stilte 

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

Perscontact: rosseel.ingrid@gmail.com, tel. 0478355087 

Rondje Rivierenhof: leer meer over waterbeheer 
21 mei, 10 > 12 uur –Deurne 

 

Het wordt lente en de natuur ontwaakt. Water is in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof 
nooit ver weg. Je vindt er de prachtige Schijnvallei, het laatste overblijfsel van de 
Herentalse Vaart en idyllische vijvers. Deze wandeling toont je het belang van water voor de 
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natuur. We genieten van het nieuwe leven en van de bomen in bloei. Deze wandeling vindt 

plaats aan de zuidkant van het domein. Ontdek samen met een VMPA-natuurgids deze 
mooie zijde van het park. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Rivierenhof > Rondje Rivierenhof 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, Deurne 

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

Luxe Ontbijt bij De Musette 
21 mei, 9.30 > 11.30 uur – Boom 

 
Goed begonnen is half gewonnen! Start daarom jouw dag met een heerlijk ontbijtbuffet in 
De Musette in het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. 
Meer info en reservatie: www.provincieantwerpen.be > De Schorre >Luxe Ontbijt 

 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Wielercafé De Musette, Hoek 131, Boom 
Perscontact: Patrick Van Dam, T 03 880 76 10, E patrick.vandam@provincieantwerpen.be 

Week 21: 22 tot 28 mei 

Inschrijvingen 1e jaar PIVA 
24 mei, 14 >19 uur – Antwerpen 

 

Leerlingen die in september 2023 in het 1e jaar in PIVA willen starten met het waarmaken 
van hun bakker-, slager, horeca- of toerismedroom konden zich tot 21 april aanmelden in 
‘Meld je aan’, het centraal aanmeldsysteem dat alle secundaire scholen in de regio 
Antwerpen vertegenwoordigt. Vanaf 16 mei kan er officieel worden ingeschreven voor het 

1e jaar in de Antwerpse secundaire scholen, ook in PIVA. Op woensdag 24 mei organiseert 
de school een inschrijvingsmoment van 14 tot 19 uur. Het PIVA-team staat klaar om de 
gezinnen te ontvangen, vragen over de opleiding te beantwoorden en de kinderen gerust te 
stellen over de eerste magische schoolweek op PIVA. 

 
Adres: PIVA, Desguinlei 244 , 2018 Antwerpen 
Perscontact: Heidi Wittevrongel, T 03 242 26 10, M 0471 67 22 34, 
E heidi.wittevrongel@provincieantwerpen.be 

Cocktailavond 
27 mei, 17.30 uur – Boom 

 

Door het succes van vorig jaar organiseert De Musette dit jaar opnieuw twee 
cocktailavonden! Kom terug genieten van 3 cocktails en 1 mocktail met tapasplank naar 
keuze. Meer info: www.deschorre.be > cocktailavond 
 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Wielercafé De Musette, Hoek 131, Boom 

Perscontact: Patrick Van Dam, T 03 880 76 10, E patrick.vandam@provincieantwerpen.be 

Natuurworkshop voor kinderen - Krabbelen met kriebelbeestjes 
27 en 28 mei, 10 > 12 uur OF 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. Eerst leren we meer over de wondere wereld 
van insecten. We gaan op zoektocht met bekers en netjes, om ze echt in actie te zien. 
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Daarna knutselen we ons eigen beestje in elkaar met stukjes natuur. 

Deze activiteit in het Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark is geschikt voor kinderen van 3 
tot en met 12 jaar oud, maar we raden aan dat een (groot)ouder zich bij kinderen jonger 
dan 7 jaar voegt. Dat kan en is ook leuk voor de oudere kinderen. 
Meer info: www.provincieantwerpen.be > Vrijbroekpark > Natuurworkshop 

 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, Mechelen 

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

Workshop tekenen in de natuur 
28 mei, 10 > 12 uur  – Ranst 

 
Zin om even stil te staan bij wat je ziet? Om je favoriete plek in het Vrieselhof eens op een 
andere manier te benaderen en te analyseren? Wil je in alle rust een beeld tot ontwikkeling 

laten komen in plaats van het snel te fotograferen en bij de massa andere beelden te 
bewaren? Gewapend met potlood en papier trekken we er in het Vrieselhof op uit om te 
tekenen. Een domeinwachter met een verleden bij de kunstacademie begeleidt de activiteit. 
Ervaring is niet vereist. Zelf mee te brengen: potloden, pen of ander tekengerei, 

(kneed)gom, schetsboek of tekenpapier (geen kopieerpapier) en tekenplank of iets 
dergelijks. 
Afspraak aan het bezoekerscentrum van het Vrieselhof. De activiteit kost 5 euro. Een ticket 
bestel je vanaf 17 april. 

Meer info: www.provincieantwerpen.be > Vrieselhof > Workshop 
 
Adres: Provinciaal Groendomein Vrieselhof, Schildesteenweg 95, Ranst 
Perscontact: Steffi Truyens, T 03 360 51 11, E steffi.truyens@provincieantwerpen.be 

Week 22: 29 tot 31 mei 

Plantendag met Kunstenaarsmarkt in De Schorre 
29 mei , 10 > 17 uur – Boom 

 
Op Pinkstermaandag 29 mei stampen we de Plantendag met Kunstenaarsmarkt weer uit de 
(pot)grond. Bezoekers kunnen van 10 tot 17 uur terecht in het Provinciaal Recreatiedomein 
De Schorre voor een hapje, een drankje, een leuk muziekje en veel kraampjes met, hoe kon 

het anders, planten en kunst. 
Na een kleine omzwerving naar het park van Boom tijdens vorige editie, keert de 
Plantendag terug naar z’n originele bestemming: De Schorre. Het domein voorziet de ideale 
omkadering waar kunstenaars, ambachtslui en plantenverkopers hun waren kunnen 

aanbieden. Die formule vol afwisseling blijkt een succes. 
Meer info: www.deschorre.be > Plantendag 
 
Adres: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom 

Perscontact: Niels Verbist, T 03 880 76 11, M 0486 66 58 50 , Niels.verbist@deschorre.be 

Openlesavonden CVO Vitant 
30 en 31 mei, 18.30, 19.00 en 19.30 uur  – Ranst 

 
CVO Vitant is het provinciaal centrum voor volwassenenonderwijs. Op 30 en 31 mei kan je 
tijdens de openlesavonden kennis maken met de opleidingen Horeca, Bakkerij, Slagerij, 

Sommelier en gids/Reisleider op campus PIVA. Je kan rondleidingen volgen om 18.30 uur, 
19 uur of 19.30 uur en kennismaken met het opleidingsaanbod voor volwassenen voor het 
schooljaar '23-'24. Vooraf inschrijven is niet nodig. 
Meer info: www.cvovitant.be 
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Adres: CVO Vitant – campus PIVA, Desguinlei 244, 2018 Antwerpen 
Perscontact: Hilde Verhelst, M 0473 70 78 10, E hilde.Verhelst@cvovitant.be 

Vooruitblik 

3/6: Bosweetjeswandeling voor gezinnen – zomerwandeling – Prinsenpark - Retie 

www.provincieantwerpen.be > Prinsenpark > bosweetjeswandeling 
3/6 & 4/6: Rivierenhof - De Quaeye Werelt – Deurne 
www.provincieantwerpen.be > Rivierenhof >de-quaeye-werelt 
9/6 & 10/6: Legacy Festival - Zilvermeer - Mol 
www.zilvermeer.be > legacy festival 

11/6: Seizoenswandeling zomer in Neteland- Lier 
www.provincieantwerpen.be > Neteland > seizoenswandeling 
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