
 

 
Agendatip 
Provincie Antwerpen 

 

Zomerzoektocht ‘in het spoor van de eekhoorn’ 
van 13 juni t/m 13 september 2020 in het provinciaal groendomein Rivierenhof (2100 Deurne) 
 

Deze zomer zet het Rivierenhof voluit in op betaalbare staycation-activiteiten voor een 

veilige vakantie dichtbij huis. Tijdens de zomerzoektocht ‘in het spoor van de eekhoorn’ 

beleef je uren speurplezier in de tofste tuin van de Antwerpse metropool.  

 

Voor speurneuzen vanaf 6 jaar 

Eekhoorn Skwirrel viel uit een boom en lijdt aan geheugenverlies. Help jij de onfortuinlijke 

pluimstaart weer op weg? Via deze boeiende zomerzoektocht ontdek je de mooiste en meest 

verrassende hoekjes van het Rivierenhof. Voor slechts vijf euro ontzettend veel 

natuurspeurplezier verzekerd! 

 

Zomerzoektocht ‘in het spoor van de eekhoorn’ 

 van 13 juni tot 13 september 2020 

 aankoop en startpunt: Infopunt Domeinwacht, Turnhoutsebaan 246 in 2100 Deurne  

 5 euro per boekje (gepast betalen) 

 voor kinderen vanaf 6 jaar 

 

Meer info nodig?  

De domeinwachters van het Rivierenhof staan je graag te woord via T 03 360 52 18.  

 
#ILofRivierenhof #tofindenhof #DeTofsteHofIsHetRivierenhof #vakantieinhetRivierenhof 

#TerraNova #zomer2020 #zomerinmijn(achter)tuin #samentegencorona #StaySafe 



 
 

Wie helpt Skwirrel, de onfortuinlijke parkbewoner weer op weg?  - Copyright: PGRA voor provincie Antwerpen 



PRAKTISCH 

Zomerzoektocht ‘in het spoor van de eekhoorn’ 

 van 13 juni tot 13 september 2020 in het provinciaal groendomein Rivierenhof 

 Aankoop en startpunt: Infopunt Domeinwacht, Turnhoutsebaan 246 in 2100 Deurne  

 5 euro per boekje (gepast betalen) 

 Voor kinderen vanaf 6 jaar 

 

Meer info: 

bij de domeinwachters van het Rivierenhof op T 03 360 52 18 

 

Social media: 

www.facebook.com > Rivierenhof  

 

Website: 

www.provincieantwerpen.be > Kalender Rivierenhof 

Social media: 

www.facebook.com > Rivierenhof  

www.twitter.com > DeDomeinen 

PERSINFO & BEELDMATERIAAL 

Beleidsverantwoordelijke: 

Jan De Haes, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor recreatie- en groendomeinen 

Helke Verdick, woordvoerder Jan De Haes 

T 03 240 58 95    

E helke.verdick@provincieantwerpen.be   

 

Perscontact: 

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: provincie Antwerpen. 

 

   

Algemene persinfo provincie Antwerpen | Uitschrijven 
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https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/rivierenhof/kalender-rivierenhof.html
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http://www.twitter.com/
https://twitter.com/DeDomeinen
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mailto:perscontact@provincieantwerpen.be?subject=graag%20uitschrijven%20uit%20persbestand%20provincie%20Antwerpen


 

 

Met dank en vriendelijke groet 
 
 

Anouche De Keyzer 
Communicatieverantwoordelijke PGRA 
Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen 
 
Ik werk op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag maar niet op vrijdag. 

 
T +32 3 360 51 11  
Anouche.DEKEYZER@provincieantwerpen.be  

  
Bezoekersadres: Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, 2100 Antwerpen (Deurne) 
Postadres: Turnhoutsebaan 232, 2100 Antwerpen (Deurne) 
 
www.provincieantwerpen.be > Rivierenhof / Hof van Leysen / Vrieselhof / Kesselse Heide 
Volg ons via www.facebook.com > Rivierenhof / Vrieselhof / Kesselse Heide 
Volg ons ook via www.twitter.com > DeDomeinen  
Volg ons ook via Instagram > provincie Antwerpen  
 

 
 

Word vriend van het Rivierenhof, abonneer je op de digitale nieuwsbrief via  

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/rivierenhof.html  
 

 
Maatschappelijke zetel: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen 
Ondernemingsnummer: 0207.725.597 
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