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

7 juni 2018.

PROEF DE ZOMER!

OUDERLIEFDE

Het zonovergoten voorjaar bracht heel wat nieuw leven in het park. Dit zwanenkoppel geniet
alvast met volle teugen van z'n jonge kroost. Fijne vaderdag toegewenst aan alle papa's!

SCHENKING COLLECTIE WILLY VAN CROONENBORCH
Rivierenhof nieuwe thuis voor collectie
daglelies van Willy Van Croonenborch
Juni is de maand bij uitstek waarin de
daglelies of Hemerocallissen in bloei staan.
Deze planten hebben trechtervormige tot
klokachtige bloemen die elk een dag bloeien.
Doordat ze vele bloemen hebben, schitteren
daglelies dan ook meerdere weken. Het zijn
makkelijke planten, die het op alle
bodemtypes goed doen als ze maar niet te
droog staan. Alle delen van de Hemerocallis,
ook de bloemen, zijn eetbaar.

Daglelieverzamelaar Willy van Croonenborch experimenteerde de laatste jaren met
nakomelingen van recent gekweekte cultuurvariëteiten (dat zijn vormen met speciale
bloemen). Hij zaaide meer dan zestienhonderd zaden uit van kruisingen tussen verschillende
daglelies met spectaculaire bloeivormen. Helaas overleed Willy begin dit jaar geheel
onverwachts en moest voor de opgebouwde verzameling een andere locatie worden gevonden.
Lees verder ...

HET RIVIERENHOF GAAT ERVOOR

De personeelsleden van het Rivierenhof hebben samen de Missie en de Visie van het oudste
provinciale groendomein van het land herschreven.
De missie van het Rivierenhof luidt voortaan: "Voor iedereen het park zijn om te genieten en
ontspannen in een groene omgeving."
Hoe dat zal worden gerealiseerd, wat is de visie? "De komende 20 jaar zal het Rivierenhof - in
samenwerking met het publiek - de parkvoorzieningen en het aanbod verbeteren om het
Rivierenhof het meest complete, meest diverse, duurzaamste en mooiste park in de provincie
Antwerpen te maken."

ROOS IN DE KIJKER: BOUQUET PARFAIT

Bouquet Parfait is een juweeltje, een pracht van een bloem waarmee je altijd scoort. Het is
een roos van wijlen Louis Lens, zeg maar Belgisch grootste veredelaar. Elke tros van deze roos
is een waar boeket van wit naar roze, van roze naar een franje geel. Bouquet Parfait heeft het
allemaal, geurend en doorbloeiend, gezond, groeikrachtig: een pracht van een struik die zeker
een plaatsje in je tuin verdient, een topper.
Deze roos, die je in de Rozentuin van het Rivierenhof kan bewonderen, won Zilver in de
rozenkeuring van Saverne, een certificaat in Génève en Den Haag.
Uittip: aanstaande zondag kun je in het Rivierenhof opnieuw genieten van het
Rozenfeest en Kunstroute. We verwachten je tussen 11u en 18u in de Rozentuin en
langsheen de Parkweg. Voor meer info, klik hier.

OLT RIVIERENHOF PROGRAMMATIE 2018
Rock, blues, chanson, cabaret, stand-up
comedy, muziek van eigen bodem, kleinkunst
… Ook dit jaar komt het weer allemaal aan
bod in het gevarieerd zomerprogramma van
het Openluchttheater Rivierenhof. De
programmatie ligt zo goed als volledig vast en
kan je hier terugvinden.
Op 21 juni opent het zomerseizoen met De
Jeugd Van Tegenwoordig en op 8 september
sluit David Crosby de zomer af. Tussen die
grote kleppers passeren er nog bijna vijftig
andere groepen en artiesten in het prachtige amfitheater van het Rivierenhof. De
ticketverkoop en organisatie van de concerten zijn volledig in handen van de
Arenbergschouwburg. Hoe en wanneer je tickets kan bestellen kom je te weten op deze
pagina.
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