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Inschrijvingen en tickets

In onze provinciale groendomeinen zijn de meeste activiteiten gratis. Je herkent deze 

activiteiten aan het icoon  . 

Activiteiten waarvoor je vooraf dient in te schrijven, worden aangegeven met .  

Inschrijven doe je via www.provincieantwerpen.be, waar je kan zoeken op naam van 

de activiteit. Inschrijvingen starten steeds 3 weken voor aanvang van de activiteit (tenzij 

anders aangegeven). 

Je kan met maximaal 6 personen inschrijven per activiteit. Kan je onverwacht toch niet 

aanwezig zijn, geef je ticket(s) dan online terug. Zo kunnen we andere mensen gelukkig 

maken met een plekje. 

Meer info?

Meer info vind je op onze website www.provincieantwerpen.be of telefonisch via  

03 360 52 18.

Kijk voor de geldende coronamaatregelen in onze provinciale domeinen op de webpagina 

van het domein. 

Blijf je graag op de hoogte van nieuws en toekomstige activiteiten? Meld je via 

www.provincieantwerpen.be aan voor onze nieuwsbrief Rivierenhof en volg ons op 

onze sociale kanalen. 

V.U.: Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen (PGRA), Turnhoutsebaan 232, 2100 Deurne.

Wettelijk depot: D/2021/0180/17, 1ste oplage: juni 2022



Welkom 

In de Antwerpse groendomeinen valt er jaarlijks heel wat 

te beleven. In deze brochure vind je een overzicht van 

het gevarieerde aanbod aan wandelingen, workshops en 

evenementen in Rivierenhof (Deurne), Vrieselhof (Ranst), 

Kesselse Heide (Nijlen) en Hof van Leysen (Antwerpen). 

Daarnaast nodigen nog tal van evenementen van externe 

partners uit tot een extra bezoek. Kortom, je vindt er voor 

elk wat wils!



Provinciaal Groendomein Rivierenhof

Met zijn 135 hectaren is dit provinciaal groendomein de grootste verademing 
van de Antwerpse metropool. Joggers, ravottende kinderen, wandelaars, 
fietsers, liefhebbers van minigolf, calisthenics, petanque, miniatuurtreinen en 
ook vissers komen er aan hun trekken. Het park herbergt tal van sportclubs, 
twee kastelen, een uniek sprookjeshuis, een kinderboerderij, een kunstgalerij, 
speeltuinen en het Openluchttheater. De uitgebreide botanische collectie van 
het Rivierenhof is tot ver buiten de landsgrenzen gekend. Je kan die onder 
meer bewonderen in het arboretum, de azaleatuin en de rozentuin..

Dankzij de uitgebreide educatieve werking genieten ook elk schooljaar meer 
dan 25.000 Antwerpse schoolkinderen van de verschillende activiteiten. Het 
Rivierenhof is hiermee het grootste Natuur- en Milieu-educatie-centrum van 
de provincie Antwerpen. Ook de talrijke activiteiten en evenementen lokken elk 
jaar veel  volk naar het Rivierenhof. Je zou bijna vergeten dat je er ook gewoon 
kan komen flaneren of een terrasje doen. 
In het Rivierenhof zijn er ook verschillende sportclubs en hobbyverenigingen 
gehuisvest. 
 

Korfbalclubs (3): Koninklijke Antwerpse Korfbalclub AKC, Koninklijke ATBS Korfbal-
club en Meeuwen Korfbalvereniging.
Voetbalclubs (2): Koninklijke Rapid A.C. en Sint Antonius Voetbalafdeling (SAVA).
Tennisclub: Tennisclub Ruggeveld.  
Hobbyverenigingen (3): Koninklijke Model Yacht Club Antwerpen - sectie treinen 
(KMYCA) , scheepsmodelbouw RSMB en de Rivierenhofvissers. 

Turnhoutsebaan 246, 2100 Deurne
T 03 360 52 18 
E rivierenhof@provincieantwerpen.be
www.provincieantwerpen.be  Rivierenhof
www.facebook.com/rivierenhof 
www.instagram.com/rivierenhof

Het domein is vrij toegankelijk van 6u30 tot 22u30.

RH



datum activiteit pagina

doorlopend Bezoek de Kinderboerderij 14

vr 1 jul ZomerZoektocht ‘Mysterie in de dierenwereld’ 14

do 7 jul Kinder-workshop ‘Doe-boerderij’ 15

do 14 jul Kinder-workshop ‘Doe-boerderij’ 15

za 6 aug Wandeling ‘De prairietuin en de tuin van de Appalachen’ 16

do 11 aug Kinder-workshop ‘Lekkers uit de moestuin’ 18

do 18 aug Kinder-workshop ‘Lekkers uit de moestuin’ 18

za 20 aug Vleermuizenavond 18

za 17 sept World Cleanup Day- Opruimdag in het Rivierenhof 19

zo 18 sept 
Opening vertelseizoen - De gouden sleutel van het 
sprookjeshuis

20

zo 9 okt Ecodroom 21

zo 23 okt Gezwam over paddenstoelen 22

do 3 nov Kinder-workshop ‘Broodjes bakken’ 24

za 26 nov Workshop ‘Bessenstruiken planten en snoeien’ 24

zo 27 nov Sfeerwandeling 25



HVL



Provinciaal Groendomein Hof van Leysen

Dit kleine park, eigenlijk een flink uit de kluiten gewassen wijktuin, ligt mid-
denin een oude stadswijk. Het Hof van Leysen is een populaire pleisterplaats 
voor buurtbewoners. De integraal toegankelijke en bespeelbare speeltuin voor 
kinderen tot vijftien jaar is erg in trek. In de groene oase die het Hof van Leysen 
is, kun je niet alleen de natuur opsnuiven, maar ook de warme couleur locale. 

datum activiteit pagina

wo 26 okt Het groene hart van het hof 23

za 29 okt Wandeling ‘Het groene hart van het hof’ 23

Markgravelei z.n., 2018 Antwerpen
T 03 360 52 18
E hofvanleysen@provincieantwerpen.be
www.provincieantwerpen.be  Hof van Leysen

Het domein is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

HVL





Provinciaal Groendomein Vrieselhof

In de vallei van het Groot Schijn, waar Antwerpen eindigt en de Kempen begin-
nen, ligt het indrukwekkend rustige kasteeldomein Vrieselhof. De stilte is er 
bijna tastbaar. Wanneer de ochtendnevel boven het domein optrekt, komt de 
kleurenpracht van bloemen en planten weer tot leven. De verscheidenheid aan 
biotopen zorgt ervoor dat het Vrieselhof elk seizoen een andere, wondermooie 
aanblik biedt. Ook schoolkinderen krijgen dankzij een educatief aanbod in het 
Vrieselhof de kans om van jongs af aan een onuitwisbare band te ontwikkelen 
met dit natuurschoon. 

datum activiteit pagina

za 6 aug Verborgen dieren 16

zo 16 okt Gezwam over paddenstoelen 22

zo 4 dec Sfeervolle winterwandeling 25

Schildesteenweg 95, 2520 Ranst (Oelegem)
T 03 360 52 18
E vrieselhof@provincieantwerpen.be
www.provincieantwerpen.be  Vrieselhof
www.facebook.com/vrieselhof 

Het domein is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

VH





Provinciaal Groendomein Kesselse Heide

Kom op adem in een magisch mooi stukje natuur. Een Kempens landschap 
zoals het vroeger was, een zeldzaamheid in Vlaanderen. Ontdek de kleurrijke 
afwisseling van (struik)heidevlakten, naald- en loofbossen en zandvlakten. 
Dankzij een educatief aanbod kunnen schoolkinderen op de Kesselse Heide 
van jongs af aan een onuitwisbare band ontwikkelen met dit natuurschoon. 
Ook buiten de schooluren kunnen kinderen naar hartenlust komen spelen in 
het speelbos. Voor kinderen is er niets heerlijkers dan te mogen rollebollen in 
de bladeren of een kamp bouwen met takken.

datum activiteit pagina

zo 10 jul Yoga op de Heide 15

wo 10 aug In de wolken – Vertelling op de Heide 17

zo 4 sept Wandel mee over de paarse Heide 19

zo 9 okt Gezwam over paddenstoelen 20

zo 11 dec Winterwandeling 26

Vaerestraat 4, 2560 Nijlen (bezoekerscentrum Doefoepdhei)
T 03 360 52 18 
E kesselseheide@provincieantwerpen.be
www.provincieantwerpen.be 

 Kesselse Heide
www.facebook.com/kesselseheide

Het domein is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

KH
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Wandelen en fietsen
De groendomeinen Rivierenhof, Kesselse Heide en Vrieselhof bieden een uitgebreid 
aanbod aan bewegwijzerde wandelroutes en fietstochtjes. Met dit aanbod ontdek je 
vast en zeker iets wat bij jou past. 

Rivierenhof
Te voet of op wielen, het Rivierenhof boeit altijd. Ontdek de wandelingen ‘Bomen uit 
verre streken’, de ‘Algemene wandeling’ en het ‘Bladwijzerpad’. Ga je met je hond op 
pad? Bekijk dan de nieuwe hondenwandelingen en passeer langs de hondentoiletten 
en snuffelpaaltjes. Hiernaast biedt het Rivierenhof afwisselend digitale wandelingen 
aan. De gratis wandelbrochures en de fietsfolder vind je aan het infopunt domein-
wacht in het park en op de website van het Rivierenhof.

Vrieselhof
In de vallei van het Groot Schijn is het heerlijk rustig wandelen en fietsen. Drie ver-
schillende wandelroutes leiden je door het Vrieselhof. Volg de rode wandeling (1,5 
km), de blauwe wandeling (2 km) of  de zwarte wandeling (3 km). Het Vrieselhof 
maakt ook deel uit van het wandelnetwerk Kempense Hoven. Door het domein 
lopen een aantal verharde fietspaden. Een gratis wandelbrochure vind je aan het 
onthaalgebouw en in de folderbakjes aan de domeinplattegronden. 

Kesselse Heide
Heerlijk wandelen door de heide, over de zandvlakte of onder de bomen. 
De Kesselse Heide biedt een rode wandeling (3,5 km) een blauwe wandeling (2,4 km) 
en een natuurleerpad van 1,5 km. Onderweg kom je banken tegen om te genieten 
van het uitzicht of om even uit te rusten. In een handige wandelbrochure, die je 
gratis kunt afhalen in het onthaalgebouw Doefoepdhei, vind je de beschrijving van 
de wandeling en een plannetje. De Kesselse Heide maakt deel uit van het wandel-
netwerk Kempense Netevallei. Fietsen in het domein is verboden. Op de parking aan 
de Lindekensbaan is er een ruime fietsparking.  

Wil je graag meer weten over het wandel- en fietsaanbod in de provinciale domei-
nen, zoek dan op www.provincieantwerpen.be naar wandelen en fietsen.
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  € 5,00 deelnameboekje

 Voor kinderen vanaf  
6 jaar (met begeleiding)

RH

Kinderboerderij 
Rivierenhof 

Openingsuren:

Van zondag tot en met 
donderdag: 13 tot 17 uur

Vrijdag en zaterdag 
gesloten.                                                                                                                             

Wintersluiting: van 19 
december 2022 tot 10 
januari 2023

Bezoek de Kinderboerderij 

doorlopend

Beestig leuk! De poort van de Kinderboerderij staat open voor het publiek. Het erf is 
plezant voor jong en oud. Je kan de dieren bewonderen aan de staldeur of in de weide. 
In de moestuin kun je raden welke groenten er groeien.

RH

1 juli t/m 1 oktober 2022

Er heeft zich een mysterieuze verdwijning voorgedaan op de Kinderboerderij. Om dit 
mysterie op te lossen heeft de boer jou hulp hard nodig! Ga jij op zoek naar de dader? 
Wie van de dieren in het park kan dit gedaan hebben?
Ga aan de hand van het deelnameboekje Zoektocht ‘Mysterie in de dierenwereld’ samen 
op pad door het park. Onderweg moet je mogelijke daders, locaties en voorwerpen 
zoeken om zo het antwoord te vinden en het mysterie te ontrafelen. 
Het deelnameboekje is te koop aan het infopunt Domeinwacht, Turnhoutsebaan 
246 in 2100 Deurne. De zoektocht is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar (ook leuk 
voor de begeleiders). Je kan deze zoektocht ook combineren met een bezoek aan 
de Kinderboerderij (gesloten op vrijdag en zaterdag), de speeltuin, de minigolf of het 
doolhof.

Zoektocht ‘Mysterie in de dierenwereld’



Van 10u tot 12u

Kinderboerderij Rivierenhof

 Vanaf 13/6/2022, via 
www.provincieantwerpen.be 

 Rivierenhof 
Kinderworkshop 
‘Doe-boerderij’

 Voor kinderen vanaf 6 jaar 
(met begeleiding)

Kinder-workshop ‘Doe-Boerderij’ 

 

Yoga op de Heide  

RH

donderdag 7 juli & donderdag 14 juli 2022

Zin om eens een handje toe te steken op de kinderboerderij? Dan is een halve dag 
‘Doe-boerderij’ misschien wel iets voor jou! We hebben verschillende taakjes in petto: 
geitjes kammen, kippen voederen, graantjes malen of wol kaarden, een nepkoe melken 
of een plantje zaaien? Wat je precies gaat doen blijft nog even een verassing. Ouders met 
kinderen, grootouders met kleinkinderen: iedereen is van harte welkom!

zondag 10 juli 2022

Tijdens de zomervakantie kun je yoga beoefenen middenin 
de rustgevende natuur van de Kesselse Heide. Kinderen 
en (groot)ouders, iedereen mag gratis meedoen! Heb je 
thuis een (yoga)matje? Breng deze dan zeker mee en doe 
makkelijke kledij aan. Bij slecht weer gaat de activiteit door 
in het bezoekerscentrum Doefoepdhei.

KH

Van 10u tot 11u

Parking Lindekensbaan, Nijlen

 Vanaf 13/6/2022 via 
www.provincieantwerpen.be 

 Kesselse Heide Yoga op 
de Heide

15
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RH

VH
Van 19u30 tot 21u30

Bezoekerscentrum Vrieselhof

 Vanaf 18/7/2022 via  
www.provincieantwerpen.be 

 Vrieselhof Verborgen 
dieren

Verborgen dieren   

zaterdag 6 augustus 2022

Nee, deze wandeling gaat niet door in Noord-Amerika, maar wel gewoon in Deurne. 
Het Rivierenhof beschikt over een aantal schitterende collectietuinen waarin planten uit 
andere werelddelen een plek krijgen. Ben je benieuwd waar deze mysterieuze plekken 
zich in het Rivierenhof bevinden? Wil je de bloemenpracht aan de Congohut ontdekken? 
Een ideale activiteit voor wie graag van mooie bloemen geniet en er meer over wil 
ontdekken! 

De prairietuin en de tuin van de Appalachen  
Van 10u tot 12u of van 14u 
tot 16u

Oostvleugel kasteel 
Rivierenhof

 Vanaf 18/7/2022 via  
www.provincieantwerpen.be 

 Rivierenhof De 
prairietuin en de tuin van de 
Appalachen

KH

zaterdag 6 augustus 2022

Provinciaal Groendomein Vrieselhof is een paradijs voor zoogdieren. Reeën en 
vleermuizen hebben het er prima naar hun zin. Kleine roofdieren houden er de natuur 
in evenwicht. En wie weet leven binnenkort de bever en de otter er weer op het Schijn. 
Tijdens de wandeling maken we kennis met de manier waarop deze dieren leven en 
gaan we op zoek naar hun sporen. Tijdens de wandeling valt de duisternis stilaan het 
bos binnen. 
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KH In de wolken – Vertelling op de Heide 
woensdag 10 augustus 2022

Niet ver van de Kesselse Heide woont een takkenreus. In zijn kruin wonen allerlei 
dieren. Samen beleven ze een groot avontuur. Zo leren ze over denken, dromen en 
voelen én misschien ook wel over vliegen. Kom het verhaal ontdekken tijdens een 
gezellige zomernamiddag.

Van 14u tot 15u30

Parking Lindekensbaan, Nijlen

 Vanaf 20/7/2022 via  
www.provincieantwerpen.be  

 Kesselse Heide In de wolken



Van 10u tot 14u 
Kinderboerderij Rivierenhof

 Vanaf 21/7/2022 via  
www.provincieantwerpen.be 

 Rivierenhof Kinder-
workshop Lekkers uit de 
moestuin

 Voor kinderen van 8 tot 12 
jaar

Benodigdheden:
• Kledij die vuil mag worden
• Regenkledij
• Aangepast schoeisel
• Pet
• Zonnecrème
• Drinken 
• Afvalarm tussendoortje
• Potje voor eventuele restjes

donderdag 11 augustus & donderdag 18 augustus 2022

De moestuin van de kinderboerderij barst van het lekkers dat klaar staat om geoogst 
te worden. Stroop je mouwen op en trek samen met ons op ontdekking tussen de 
groenten, het fruit en de kruiden. Met verse ingrediënten bereiden we zelf een heerlijke 
soep. Daarna gaan we samen aan de slag in de moestuin. De kinderen worden om 10u 
door hun ouders of verzorgers gebracht en om 14u weer opgehaald. Vergeet zeker geen 
boterhammetjes mee te brengen!.

RH

RH

zaterdag 20 augustus 2022

Ga je mee op vleermuizentocht? Na een inleidende presentatie trekken we het donkere 
park in en gaan we met een vleermuisdetector op zoek naar jagende vleermuizen rond 
de vijvers van het Rivierenhof.
 

Van 19.30u tot 22u30

Oostvleugel Kasteel Rivierenhof 

 Vanaf 1/8/2022 via  
www.provincieantwerpen.be 

 Rivierenhof Vleermuizen- 
avond

Kinder-workshop ‘Lekkers uit de moestuin’ 

18

Vleermuizenavond 
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Van 10u tot 12u

Kesselse Heide - Parking 
Lindekensbaan

 Vanaf 8/8/2022 via  
www.provincieantwerpen.be 

 Kesselse Heide Wandel 
mee over de paarse heide 

KH Wandel mee over de paarse heide  

zondag 4 september 2022

Wanneer de zomer ten einde loopt, is de Kesselse Heide 
op haar mooist. De struikheide staat in bloei en de open 
heidevlakten kleuren paars. De gids vertelt je hoe dit 
landschap is ontstaan en waarom er zoveel inspanningen 
worden geleverd om het in stand te houden. Je ontdekt 
ook welke planten en dieren de heide zo uniek maken. Trek 
je stapschoenen aan en wandel mee!

RH World Cleanup Day – Opruimdag in het Rivierenhof 

zaterdag 17 september 2022

September is het ideale moment om het Rivierenhof een grondige opruimbeurt te 
geven. De zomer bracht veel zwerfafval. De grachten staan droog en verdienen een 
opruimbeurt. Doe een goede daad en doe mee aan de World Cleanup Day. Wij zorgen 
voor het nodige materiaal, jij voor stevige schoenen en kleren die vuil mogen worden. 

Van 10u tot 16u

Districtshuis Deurne of 
Domeinwacht Rivierenhof
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RH

Van 10u tot 12u

Parking Lindekensbaan, Nijlen

 Vanaf 12/9/2022 via  
www.provincieantwerpen.be 

 Kesselse Heide Gezwam 
over paddenstoelen 

 voor kinderen van 6 tot  
12 jaar

Gezwam over paddenstoelen

Van 14u tot 15u30

Sprookjeshuis Rivierenhof

  5 euro

 2/8/2022 via  
www.provincieantwerpen.be 

 Rivierenhof Sprookjes op 
zondag

 voor kinderen vanaf 6 jaar  
(tot 10 jaar met begeleiding)

De gouden sleutel van het sprookjeshuis

zondag 18 september 2022

Er was eens…. Er was eens een sprookjeshuis waarin verhalen wonen. 
Na iedere lange zomer tovert het huisje een nieuw verhaal tevoorschijn. Vandaag openen 
we een nieuw verhaal met de gouden sleutel van het Sprookjeshuis. Kom mee ontdekken 
welk verhaal er dit seizoen in het sprookjeshuisje woont en laat je verwonderen.
Vanaf vandaag kan je weer elke zondag (uitgezonderd sluitingsdagen) komen luisteren 
naar de Sprookjes op zondag, voor kinderen vanaf 6 jaar (tot 10 jaar met begeleiding).

KH

zondag 9 oktober 2022

Het is herfst en daar zijn ze! Paddenstoelen: rood, bruin, 
grijs, lang, kort, in groep, haast onzichtbaar, lekker, giftig, 
bewoond door dieren of kabouters?
Samen met een gids verken je de Kesselse Heide. Een 
leuke wandeling waarbij geen vraag over paddenstoelen 
onbeantwoord blijft. Schrijf je in voor de kinderwandeling 
(enkel voor kinderen van 6 tot 12 jaar) of de wandeling voor 
volwassenen. Beide wandelingen gaan gelijktijdig door. 
Deze wandeling is in samenwerking met Natuurpunt De 
Wielewaal.



RH Ecodroom  
zondag 9 oktober 2022

De gezelligste markt in ‘t schoonste park. Kom tijdens Ecodroom ontdekken hoe 
je met een kleinere ecologische afdruk op een gezonde manier kan leven. Sla je 
slag op de rommelmarkt, geniet van de recycle-tentoonstelling in de galerij of 
laat iets herstellen in het repair café van de Spectrumschool. Met de fiets? Kleine 
herstellingen worden ter plaatse gratis uitgevoerd. 
Tussendoor kan je genieten van een lokaal biertje of een veganistisch hapje.

Van 13u tot 18u

Parkweg Rivierenhof
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RH

Van 14u tot 16u

Bezoekerscentrum Vrieselhof

 Vanaf 26/9/2022 via  
www.provincieantwerpen.be 

 Vrieselhof Gezwam over 
paddenstoelen

zondag 23 oktober 2022

In de herfst geven paddenstoelen geur en kleur aan het 
bos. Deze intrigerende organismen maken bovendien de 
kringloop rond: ze breken het oude af en geven kansen aan 
vruchtbaar nieuw leven. Tijd voor een fijne herfstwandeling 
met een gedreven domeinwachter of VMPA-natuurgids 
die jou alles vertelt over de verschillende soorten 
paddenstoelen en hun vormen, leefwijze, eetbaarheid en 
giftigheid.

Van 10u tot 12u

Oostvleugel kasteel Rivierenhof

 Vanaf 3/10/2022 via  
www.provincieantwerpen.be 

 Rivierenhof Gezwam over 
paddenstoelen

Gezwam over paddenstoelen 

zondag 16 oktober 2022 

Het Vrieselhof tooit zich in herfstkleuren. Een natte periode 
komt eraan. Paddenstoelen zorgen nu voor lekkere geuren 
en breken hout en bladeren verder af. Een VMPA-natuurgids 
bekijkt met jou welke soorten zwammen er in het Vrieselhof 
leven en vertelt je er meer over.

VH Gezwam over paddenstoelen 
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Gezwam over paddenstoelen 

HVL
Van 14u tot 16u

Ingang Hof van Leysen 
naast Café Kamiel 
(Markgravelei 90)

woensdag 26 oktober 2022

Vandaag geven we het Hof van Leysen zijn groene hart terug. Tijdens de coronadrukte 
kreeg een kerndeel van het buurtpark het zwaar te verduren. Takken werden afgebroken 
en de begroeiing werd langdurig vertrappeld. Tijd om een stukje van het park weer terug 
te geven aan de natuur, zodat die zich kan herstellen. Tijdens deze beheersactiviteit voor 
jong en oud planten we nieuwe struiken, zaaien we bosplanten en brengen we opnieuw 
bladstrooisel in het bos.

Het groene hart van het hof

HVL
Van 10u tot 12u

Hof van Leysen 

zaterdag 29 oktober 2022

Kom genieten van een heerlijke herfstwandeling en leer onderweg over het natuurbeheer 
in het Hof van Leysen. Onder begeleiding van een VMPA-natuurgids leer je meer kijken 
dan zien, meer luisteren dan horen en genieten van de rijkdom en de diversiteit waar we 
elke dag aan voorbijlopen.

Wandeling ‘Het groene hart van het hof’
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RH

Van 9u tot 12u of van 13u tot 
16u

Kinderboerderij Rivierenhof

 Vanaf 10/10/2022 via  
www.provincieantwerpen.be 

 Rivierenhof Kinder-
workshop ‘Broodjes bakken’

 voor kinderen van   
8 tot 9 jaar

zaterdag 26 november 2022

Heb je bessenstruiken in je tuin en wil je weten hoe je die correct moet snoeien? Of wil 
je weten waarop je moet letten als je bessenstruiken wil planten? De winter is de ideale 
bessensnoeitijd. Tijdens deze workshop op de Kinderboerderij Rivierenhof leer je hoe 
je dit best doet. Zo blijven je planten in optimale conditie en dragen ze veel vruchten.
Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met Tuinpunt vzw. Breng indien 
mogelijk je eigen snoeischaar en tuinhandschoenen mee. Bij vriesweer op 26/11 wordt 
deze workshop mogelijk uitgesteld, want snoeien mag niet als het vriest. Hou daarom na 
je inschrijving je mailbox in het oog en geef je correcte mailadres en telefoonnummer op.

Van 10u tot 12u of 14u tot 16u

Kinderboerderij Rivierenhof

 Vanaf 7/11/2022 via  
www.provincieantwerpen.be 

 Rivierenhof Workshop 
‘Bessenstruiken planten en 
snoeien’

Workshop ‘Bessenstruiken planten en snoeien’

donderdag 3 november 2022

Wat ruikt er heerlijker dan versgebakken brood? Kom naar de kinderboerderij en ga als 
een echte bakker aan de slag. Bak je eigen broodje, vouw een broodzak en als kers op 
de taart mag je ook nog eens de geitjes voederen! De ingrediënten voor een geweldige 
voormiddag zijn allemaal aanwezig.

RH Kinder-workshop ‘Broodjes bakken’ 
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RH Sfeerwandeling   

zondag 27 november 2022

We wandelen van het witte kasteel aan de spiegelvijver in het Rivierenhof naar het 
kasteel met de torentjes en slotgracht aan het Sterckshof. Je kan genieten van prachtige 
winterse verhalen bij de start, onderweg bij het sprookjeshuis en in het kasteel. Een 
winterse wandeling voor het hele gezin.

VH Sfeervolle winterwandeling

zondag 4 december 2022

Kom genieten van een sfeervolle wandeling door het Vrieselhof. De domeinwachters 
zorgen voor lichtjes en sfeer. Stevige schoenen en warme kleren zijn aan te raden, 
elektrisch licht laat je beter thuis.

Van 16.30u tot 18.30u

Kasteel Vrieselhof

 Vanaf 14/11/2022 via  
www.provincieantwerpen.be 

 Vrieselhof Sfeervolle 
winterwandeling

 Voor kinderen van 8 jaar

Van 14u tot 16u 

Kasteel aan de spiegelvijver 
Rivierenhof

 Vanaf 7/11/2022 via 
www.provincieantwerpen.be 

 Rivierenhof Sfeer- 
wandeling

Rivierenhof Sfeer-
wandeling



KH Winterwandeling 
zondag 11 december 2022

Weet jij hoe de heide zich aanpast aan de koude droge winter? Wat doen de bomen? 
Hoe herkennen we ze, nu de bladeren zijn afgevallen? Waar zijn de vogels naartoe? 
Hoe overleven ze? Wat met de struikheide? Doen sommige dieren een winterslaap? 
Trek een warme jas, muts, sjaal en wandelschoenen aan en ontdek alle antwoorden 
tijdens deze winterwandeling!

Van 10u tot 12u

Parking Lindekensbaan, Nijlen

 Vanaf 14/11/2022 via  
www.provincieantwerpen.be 

 Kesselse Heide Winter-  
wandeling
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Er is nog meer te beleven!

Wil je graag meer weten over het door lopend aanbod of het aanbod op aanvraag 
in de provinciale domeinen, zoek dan op www.provincieantwerpen.be naar 
• Sprookjes op Zondag
• Kinderboerderij Rivierenhof
• ontlening van zelf-doe-pakketten en veldkoffers
• gratis wandelbrochures en digitale wandelingen
• wandelingen op aanvraag voor groepen
• het aanbod voor scholen
• vrijwilligerswerk in het park of op de Kinderboerderij
• ...



www.provincieantwerpen.be  rivierenhof

  vrieselhof

  kesselse heide

  hof van leysen

DEPARTEMENT VRIJE TIJD
Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen 
Turnhoutsebaan 246, 2100 Deurne
T 03 360 52 18 - rivierenhof@provincieantwerpen.be


