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De nieuwe is gearriveerd! 
Talrijke activiteiten provinciale groendomeinen Rivierenhof, Hof van 
Leysen, Vrieselhof en Kesselse Heide voorgesteld in nieuwe jaarbrochure 

 

Verrassend veelzijdig 

Eindeloos veel inspiratie voor leuke en leerrijke activiteiten, dat vind je in de gloednieuwe 

activiteitenbrochure van de Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen (PGRA). Alle op 

stapel staande activiteiten van het Rivierenhof, het Hof van Leysen, het Vrieselhof en de 

Kesselse Heide zijn gebundeld in een mooie brochure. 2020 kondigt zich aan als een grand 

cru-jaar! 

 

be●LEEF 

Kom eens af, want ook in dit gloednieuwe jaar is er weer verrassend veel te doen! 

Het aanbod van de provinciale groendomeinen is zoals altijd plezant, vaak educatief en zeer 

divers. Sportievelingen, kinderen met groene vingers, vroege vogels, sprookjesfans , 

liefhebbers van rozen of winterse sfeer, … wie wil genieten, vindt in de programmatie vast 

iets terug naar z’n meug en verneemt meteen ook vanaf wanneer je online kan inschrijven. 

Leuke nieuwigheid: het Rivierenhof gaat voor een aantal activiteiten zoals een workshop 

‘wat plant ik in mijn bloembak’ tot een heuse cursus tuinontwerp samenwerken met 

Tuinpunt.  

 

Kom eens af 

Dit boekje boordevol plezierige activiteiten kun je online lezen en downloaden vanaf de 

website www.provincieantwerpen.be met als zoekterm ‘PGRA-jaarbrochure 2020’  

of via de pdf op de openingspagina van de respectievelijke groendomeinen. 

Je kan de programmabrochure ook gratis afhalen bij de domeinwachters van de provinciale 

groendomeinen Rivierenhof (Deurne), Vrieselhof (Ranst) en Kesselse Heide (Nijlen).  

 

 Domeinwachters Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246 in 2100 Deurne 

 Domeinwachters Kesselse Heide, Vaerestraat 4 in 2560 Nijlen 

 Domeinwachter Vrieselhof, Schildesteenweg 95 in 2520 Ranst (Oelegem) 

 

Graag tot binnenkort! 

http://www.provincieantwerpen.be/


 

PRAKTISCH 

Via www.provincieantwerpen.be kun je de PGRA-jaarbrochure 2020 downloaden of online 

lezen op de websitepagina’s van het Rivierenhof, het Hof van Leysen, het Vrieselhof en de 

Kesselse Heide (directe link naar het online bestand: https://tinyurl.com/yfe26wgo ). 

 

De jaarbrochure 2020 kun je ook gratis afhalen bij de domeinwachters van de provinciale 

groendomeinen Rivierenhof (Deurne), Vrieselhof (Ranst) en Kesselse Heide (Nijlen).  

 

 Domeinwachters Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246 in 2100 Deurne 

 Domeinwachters Kesselse Heide, Vaerestraat 4 in 2560 Nijlen 

 Domeinwachter Vrieselhof, Schildesteenweg 95 in 2520 Ranst (Oelegem) 

http://www.provincieantwerpen.be/
https://tinyurl.com/yfe26wgo


 

Meer info:  

bij de domeinwachters op T 03 360 52 18 

 

Social media: 

www.provincieantwerpen.be > Rivierenhof / Hof van Leysen / Vrieselhof / Kesselse Heide 

www.facebook.com > Rivierenhof / Vrieselhof / Kesselse Heide 

www.twitter.com > DeDomeinen  

Instagram > provincie Antwerpen  

 

PERSINFO & INTERVIEWS 

 

Perscontact: 

Anouche De Keyzer, communicatieverantwoordelijke 

Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen (PGRA) 

T 03 360 51 11  

E anouche.dekeyzer@provincieantwerpen.be  

 

Digitaal beeldmateriaal: 

Beeldmateriaal cover en de volledige digitale brochure vind je terug in bijlagen.  

Copyright: PGRA provincie Antwerpen. 
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