
[Paginanummer]

DE KEYZER Anouche

Van: Provinciaal domein Rivierenhof <Rivierenhof@provincieantwerpen.be>

Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 16:59

Aan: DE KEYZER Anouche

Onderwerp: Nieuwsbrief Rivierenhof 5 van 3 oktober 2018

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

 

 

 

 

3 oktober 2018. 

 

STEM VOOR HET RIVIERENHOF  

 

Op 16 juli 2018 kreeg het Rivierenhof als 

eerste en enige park in België de Green Flag 

Award. Het Rivierenhof is nu ook genomineerd 

voor de internationale Green Flag Award-

publieksprijs! 

De organisatie die deze prijs uitreikt, vraagt 

het publiek om voor hun favoriete park te 

stemmen. 

De wereldwijde concurrentie is enorm, jouw 

stem kan dus het verschil maken. Hou je van 

het Rivierenhof? Stem dan zeker voor 14 

oktober 2018 

via  http://www.greenflagaward.org.uk/park-

summary/?park=3305 

Per computer kun je slechts eenmaal een stem uitbrengen. Vraag dus zeker ook je vrienden, 

familieleden, collega's, buren, ... om voor het Rivierenhof te stemmen. 
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BETOVERENDE HERFST  

  

Na een heerlijke, warme zomer geven nu de noten, paddenstoelen en vallende bladeren geur 

en kleur aan het Rivierenhof. Maar écht herfst ... is het pas wanneer het Ecodroom is geweest. 

Kom op zondagnamiddag 7 oktober 2018 zeker eens flaneren langs de talrijke kraampjes, op 

de rommelmarkt of breng iets binnen in het repair café op de Parkweg. 

 

MAGIE IN HET PARK  

Van vrijdag 26 oktober tot en met zondag 4 

november 2018 kun je in het Rivierenhof een 

uniek audiovisueel spektakel beleven zonder 

woorden, met innoverende snufjes en 

lumineuze emoties. Het totaalspektakel 'De 

Grote Schijn' is een parcours vol 

indrukwekkende technieken dat je van de ene 

mysterieuze verrassing naar de andere voert. 

Koop je tickets bij Fnac of via 

www.degroteschijn.be 
 

 

  

 

WERFNIEUWS  

De openbare toiletten bij de nieuwe speeltuin, in de westelijke vleugel van het kasteel 

Rivierenhof, zijn volledig vernieuwd. De werf is voorlopig opgeleverd, d.w.z. dat er nog enkele 

details zo snel mogelijk worden afgewerkt. Toch kan je nu reeds gebruik maken van deze 

gloednieuwe sanitaire voorzieningen. 

 

  
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

VLINDERS VAN DE NACHT  



[Paginanummer]

Midden augustus werd er een inventaris van 

de nachtvlinders uitgevoerd in het 

Rivierenhof. Nadat de nachtvlinderbak werd 

opgezet, werden er maar liefst 216 

exemplaren geteld, verdeeld over 59 soorten. 

De leukste waarnemingen zijn: 

• het Zeekraalzandvleugeltje: pas dit 

jaar voor het eerst waargenomen in provincie 

Antwerpen en 

• de Prachtmot: wordt weinig 

waargenomen in onze provincie.  

 

De volledige soortenlijst van de waargenomen nachtvlinders vind je hier. Wie graag nog meer 

waargenomen nachtvlinders bewondert, klikt hier. 

 

 

  

 

DE PROVINCIE IS GEWELDIG!  

  

Dimitri Leue en z'n nonkel Warre Borgmans vinden de provincie geweldig! 

In dit filmpje laten we Dimitri los in het overvloedige groen dat de provincie beheert. Van het 

riante Rivierenhof in Deurne tot het zalige Zilvermeer diep in de Kempen. Van rustig wandelen 

naar spannend duiken, van aan de kant van het water hengelen tot aan een kabelbaan 

bengelen, van een minigolf in het Rivierenhof naar een minigolf in Boom, of in Mechelen … 

 
  

  

  

Departement Vrije Tijd  
Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen  
Turnhoutsebaan 232, 2100 Deurne  
T 03 360 52 00 | administratie.antwerpen@provincieantwerpen.be  
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Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je hierop bent ingeschreven. Bewerk je inschrijving | Uitschrijven  

 

 


