Kun je deze e-mail moeilijk lezen, bekijk hier de webversie

26 maart 2018.

DAAR IS DE LENTE!

Na een lange, grijze winter zijn de voorjaarsbloeiers in het Rivierenhof er helemaal klaar voor
om je blij te maken! Genieten van nog meer lentefoto’s? Klik hier.

OEHOE IN HET RIVIERENHOF
Begin november 2017 merkte domeinwachter Jef
Lauwers de alarmroepen op van een grote zwerm
kauwen en zwarte kraaien in de omgeving van het
Openluchttheater. Hij zag er plots een grote
roofvogel geruisloos wegvliegen: een Oehoe. Lees
verder ...

WERFNIEUWS
Ondanks het harde werk, zal door het
aanhoudend slechte weer en het weerverlet
de nieuwe speeltuin naast het kasteel
Rivierenhof niet kunnen worden opgeleverd
voor de paasvakantie.
De opening is uitgesteld naar eind april, begin
mei 2018. De oude speeltuin zal daarna plaats
ruimen voor zitbanken, een fietsenstalling en
zo.

OPEN VOOR PLEZIER!
Met Pasen en op paasmaandag is de
Kinderboerderij Rivierenhof open tussen 13u
en 17u. Je kan op deze wettelijke feestdagen
ook bijvoorbeeld de kunstgalerij in de
westvleugel van het kasteel Rivierenhof
bezoeken.
Meer inspiratie voor een fijne goedgevulde
vrije dag in het park? Dat vind je op de
website van het Rivierenhof!

WIST JE DAT
... er zich onder het personeel van het Rivierenhof een
‘BV’ (Bekende Vader) bevindt? Henk van Aert,
groenmedewerker bij de Provinciale Groendomeinen
Regio Antwerpen, is tevens de trotse papa van Wout van
Aert!
De logistieke steun en toeverlaat van de drievoudige
Belgisch kampioen en drievoudige Wereldkampioen,
kwam in dienst bij provincie Antwerpen in 2011.
Sindsdien staat Henk van Aert mee in voor het
collectiebeheer en het groenonderhoud van het oudste
provinciaal domein van het land. Lees verder ...

WEEK VAN DE PROVINCIEDOMEINEN
Tijdens de tweede week van de paasvakantie
is er in alle provinciale domeinen van alles te
beleven.
In het Rivierenhof kun je terecht voor een
zinnenprikkelend avontuur op de
Kinderboerderij. Laat je eens verrassen door
het blotevoetenpad en voel hoe de
ondergrond je voetzolen prikkelt, kietelt of
streelt.
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