
 
 

 
Agendatip 
Provincie Antwerpen 

 

Zomerzoektocht ‘in het spoor van de Kelten’  
t.e.m. 2 september 2018 in provinciaal groendomein Rivierenhof (2100 Deurne). 

Zomer rijmt al 11 jaar lang op Terra Nova. Terra Nova ... als in een nieuw stuk land 

ontdekken. Of een bekend stuk land herontdekken. Vanuit een boom, een kasteelbivak, 

vanop een ezel of een 'retro velo'. De zomer lonkt! 
 

Betaalbaar plezier en avontuur dichtbij huis 

Ook dit jaar pakken Terra Nova en het Rivierenhof uit met een boeiende zomerzoektocht. 

Je zoekt een spoor door het bos, je volgt met de oude Kelten de loop van het Schijn, je 

speurt naar foto's in historisch oud Deurne en je pikt leuke natuurweetjes op. De nieuwste 

zoektocht bestaat uit vier delen, zo kan je volgens leeftijd en interesse kiezen voor wat jou 

het leukst lijkt.  

 

Ben je klaar voor een zomerse portie natuur en geschiedenis?  

Ga dan voor 2 september 2018 met de Kelten op tocht doorheen het Rivierenhof. De Terra 

Nova zomerzoektochtbrochure ‘in het spoor van de Kelten’ kost 5 euro / boekje en kun je 

online aankopen via www.terranova.be of rechtstreeks contant kopen bij de domeinwachters 

van het Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246 in 2100 Deurne (waar je sowieso je brochure 

ophaalt, tevens startplaats van de zomerzoektocht). 

 

Meer info  

Bij de domeinwachters van het Rivierenhof op T 03 360 52 18 en via 

rivierenhof@provincieantwerpen.be en www.terranova.be  

 

http://www.terranova.be/
mailto:rivierenhof@provincieantwerpen.be
http://www.terranova.be/


 
Zomerse ontspanning voor alle leeftijden en voor wie van natuur en geschiedenis houdt - Copyright: PGRA. 

Terra Nova, het avontuur lonkt! 

Zomer rijmt al 11 jaar lang op Terra Nova. Terra Nova ... als in een nieuw stuk land 

ontdekken. Of een bekend stuk land herontdekken. Vanuit een boom. Of een kasteelbivak. 

Vanop een ezel of een 'retro velo'. Bestel je tickets en geniet van een vakantie dichtbij! 
https://www.terranova.be/programma/  

PRAKTISCHE INFO Terra Nova Rivierenhof Zomerzoektocht 2018 

Terra Nova Zomerzoektocht ‘in het spoor van de Kelten’: 

 In het Rivierenhof tot en met 2 september 2018. 

 Tussen zonsopgang en zonsondergang. 

 Betalend: € 5,00 / boekje. 

 Online aankopen via https://www.terranova.be/events/zomerzoektocht-in-het-rivierenhof/ of 

cash bij de domeinwachters Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246 in 2100 Deurne (waar je 

sowieso je brochure moet ophalen, tevens startplaats van de zomerzoektocht). 

 

Meer info:  

bij de domeinwachters op T 03 360 52 18 en via rivierenhof@provincieantwerpen.be  

 

Social media: 

www.facebook.com > Rivierenhof  
 

Websites: 

www.terranova.be 

www.provincieantwerpen.be > Kalender Rivierenhof 

Social media: 

www.facebook.com  > Rivierenhof  
www.twitter.com > DeDomeinen 

https://www.terranova.be/programma/
https://www.terranova.be/events/zomerzoektocht-in-het-rivierenhof/
mailto:rivierenhof@provincieantwerpen.be
http://www.terranova.be/
http://www.provincieantwerpen.be/
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/rivierenhof/kalender-rivierenhof.html
https://www.facebook.com/Rivierenhof/
http://www.twitter.com/
https://twitter.com/DeDomeinen


PERSINFO & BEELDMATERIAAL 

Perscontacten: 

Duan Gatto, Terra Nova http://www.terranova.be/pers/  
T 03 240 65 56, M 0476 81 00 16 

E terranova@provincieantwerpen.be 

 

Anouche De Keyzer, communicatieverantwoordelijke 

Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen (PGRA) 

T 03 360 51 11 (’s vrijdags afwezig) 

E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be  

 

Digitaal beeldmateriaal: 

Beeldmateriaal vind je terug in bijlage.  

Copyright: PGRA voor provincie Antwerpen. 
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