
  

 

 

De lente komt eraan 
 

Nog 5 dagen en het is zover: de start van de lente. EIN-DE-LIJK!!  

 

Wie lente zegt, zegt natuur die opnieuw ontwaakt. En waar kan je daar beter 

van genieten dan in Sint-Truiden, waar binnenkort de fruitbomen opnieuw in 

bloei staan? Steek je liever zelf de handen uit de mouwen? Dan is 

de jaarlijkse Plantendag in het Arboretum in Kalmthout sowieso een 

aanrader. 

 

Geniet van je voorjaarsuitstap én van deze nieuwsbrief! 

 

Team Riebedebie 

 

 

Getest en goedgekeurd: dagje C-Mine in 

Genk met tieners 



  

 

Riebedebie-reporter Katrien is altijd op zoek naar uitstapjes waar ze haar 3 

tienerzonen enthousiast voor kan maken. De mijnsite van C-Mine in Genk was 

alvast een schot in de roos. "De originele manier waarop hier over het 

mijnverleden verteld wordt en de vele authentieke elementen die op de site 

bewaard gebleven zijn, kon hen wel bekoren. Dus jawel, C-Mine is zeker een 

plaats om met tieners eens langs te gaan."  

  

Lees het verslag van Katrien 

 

 

 

BIJNA: Bloesems spotten in Sint-Truiden 
 

 

Altijd prachtig, de bloesems aan de 

fruitbomen in Haspengouw. 

Vermoedelijk start het 

bloesemseizoen in de loop van de 

paasvakantie.  

 

Ontdek welke activiteiten er allemaal 

op het programma staan > 

 

  
 

 

https://www.riebedebie.be/nl/magazine/c-mine-genk-met-tieners-een-verrassende-blast-from-the-past
https://www.riebedebie.be/nl/nieuws/hier-begint-de-lente-start-van-het-bloesemseizoen-in-sint-truiden
https://www.riebedebie.be/nl/nieuws/hier-begint-de-lente-start-van-het-bloesemseizoen-in-sint-truiden
https://www.riebedebie.be/nl/nieuws/hier-begint-de-lente-start-van-het-bloesemseizoen-in-sint-truiden
https://www.riebedebie.be/nl/magazine/c-mine-genk-met-tieners-een-verrassende-blast-from-the-past
https://www.riebedebie.be/nl/nieuws/hier-begint-de-lente-start-van-het-bloesemseizoen-in-sint-truiden


 

Plantendag in Arboretum Kalmthout 

  

 

Met de lente in aantocht wil je waarschijnlijk je tuin (verder) aanplanten, of je 

bloembakken vullen. Daar is de Plantendag van Arboretum Kalmthout op 

zondag 16 april ideaal voor! Eén dag lang kan je er terecht bij de kraampjes 

van de allerbeste kwekers van België. Ook tof: de gratis rondleidingen met gids 

waarop je elk uur kan aansluiten. 

  

Koop je tickets 

 

 

 

Rivierenhof blaast 100 kaarsjes uit 
 

 

Het oudste Provinciaal Domein van 

ons land? Da's het Rivierenhof in 

Deurne, dat dit jaar van mei tot 

november uitpakt met 100 redenen 

om die 100ste verjaardag te vieren. 

 

100 jaar Rivierenhof: alvast een 

voorsmaakje > 

 

  
 

https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/arboretum/kalender/plantendag-voorjaar-2023.period_1.html
https://www.riebedebie.be/nl/nieuws/website-100-jaar-rivierenhof-gelanceerd
https://www.riebedebie.be/nl/nieuws/website-100-jaar-rivierenhof-gelanceerd
https://www.riebedebie.be/nl/nieuws/website-100-jaar-rivierenhof-gelanceerd
https://www.riebedebie.be/nl/nieuws/website-100-jaar-rivierenhof-gelanceerd
https://www.arboretumkalmthout.be/kalender.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/arboretum/kalender/plantendag-voorjaar-2023.period_1.html
https://www.riebedebie.be/nl/nieuws/website-100-jaar-rivierenhof-gelanceerd


 

 

Grote Schelpenteldag op zaterdag 25 maart 

  

 

Een zaagje, kokkel, nonnetje, boormossel...Het zijn allemaal schelpen die je 

vindt aan onze Belgische Kust. Op de 6de editie van de Grote 

Schelpenteldag op zaterdag 25 maart help je de wetenschap alvast een 

handje. Onder leiding van experts ga je dit jaar specifiek op zoek 

naar schelpen met gaatjes. Meedoen is gratis en kan in 10 telposten 

verspreid over evenveel kustgemeenten. 

  

Kom mee tellen 

 

 

 

Expo: 100 jaar scouting in Gasthuismuseum 

Geel  

https://www.groteschelpenteldag.be/nl
https://www.groteschelpenteldag.be/nl


 

 

Wow: de Sint-Tarcitiusscouts van 

Geel bestaan dit jaar precies één 

eeuw! In het museum en de 

Gasthuishoeve ontdek je de beste 

anekdotes en de mooiste objecten & 

foto’s uit 100 jaar scouts. Voor de 

jongste bezoekers is er een leuk 

spel. 

 

Ontdek deze expo > 

 

  
 

 

 

https://www.gasthuismuseumgeel.be/activiteiten/detail/5333/expo-100-jaar-tarcitiusscouts
https://www.gasthuismuseumgeel.be/activiteiten/detail/5333/expo-100-jaar-tarcitiusscouts

