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Op donderdag 4 februari is in het
Provinciaal Domein Rivierenhof te
Deurne (Antwerpen) de historische
hoofdingang van het park terug
opengesteld.
Dit
gebeurde
in
aanwezigheid van gedeputeerde Luk
Lemmens, Tjerk Sekeris, de nieuwe
districtsvoorzitter van Deurne en de
directeur van het Rivierenhof Peter
Verdyck. Zij moesten aankloppen
waarna de poort officieel werd geopend
door de paters Jezuïeten. Na de opening
overhandigden
de
paters
de
symbolische sleutel aan de gedeputeerde en kon het ganse gezelschap in stoet de
totaal vernieuwde Jezuïtendreef inwandelen.
De dreef kreeg niet enkel een nieuw wegdek: de gedempte kasteelgracht werd terug
opengemaakt en voorzien van een nieuwe brug. Langsheen de volledige lengte van de
dreef werden 120 nieuwe beuken aangeplant.
De poort en de dreef vormen reeds 275 jaar de statige hoofdingang van het hof ‘Ter
Rivieren’. Eeuwenoud maar niet verouderd, het Rivierenhof is klaar voor een nieuwe,
grootse toekomst ter plezier en vertier - het beste medicijn tegen stress - van vele
toekomstige generaties.
Wally, de 22,5 miljoen jaar oude walviswervel
Bij graafwerken aan de hofgracht kwam een
fossiele borstwervel van een walvis aan de
oppervlakte. Deze vondst kreeg vrijwel
meteen
het
koosnaampje
‘Wally’
aangemeten. De Dienst Erfgoed van de
provincie
Antwerpen
dateerde
de
archeologische vondst op basis van z’n
kenmerken als afkomstig uit het Mioceen en
dus 22,5 miljoen jaar oud. Het betreft de
achterste borstwervel van een walvis. Bij de
domeinwachters van het Rivierenhof kun je
soortgelijke fossielen bekijken die midden

vorige eeuw (in 1944 en 1955) toevallig in het domein werden gevonden.
Wandeling met als thema “Jezuïeten in het Rivierenhof”
Wie waren die Jezuïeten en wat deden ze in het Rivierenhof? Wandel mee langsheen
historische sporen die meer vertellen over het heden en het verleden van dit
eeuwenoude hof van plaisantie. Op zondagochtend 20 maart 2016 kun je deelnemen
aan een gratis gegidste wandeling over dit onderwerp.
Praktisch
- Zondag 20 maart 2016 van 10u tot 12u
- Afspraak aan Kasteel Rivierenhof,
- Provinciaal Groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 242-244, 2100 Deurne
- Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
- Inschrijven vanaf maandag 29 februari bij de domeinwachters: tel. 03 360 52 18
- Voor meer informatie en grondplannen: klik hier
Perscontact: Anouche De Keyzer - Anouche.DEKEYZER@provincieantwerpen.be
Foto
1) In stoet met de Jezuïeten op kop over de Jezuïetendreef
2) Wally in handen van gedeputeerde Luk Lemmens, Tjerk Sekeris, de nieuwe
districtsvoorzitter van Deurne en de directeur van het Rivierenhof Peter Verdyck

