
 

Agendatip 
Provincie Antwerpen 

 

Zomerzoektocht Rivierenhof ‘Mysterie in de 

dierenwereld’ 
van 1 juli 2022 tot 1 oktober 2022 – provinciaal groendomein Rivierenhof in Deurne 

 

Er heeft zich een mysterieuze verdwijning voorgedaan op de Kinderboerderij van het 

Rivierenhof. Om dit mysterie op te lossen heeft de boer jouw hulp hard nodig! Ga jij op zoek 

naar de dader? Wie van de dieren in het park kan dit gedaan hebben? Aan de hand van het 

deelnameboekje Zoektocht 'Mysterie in de dierenwereld' ga je samen op pad door het park. 

Onderweg onderzoek je mogelijke daders, locaties en voorwerpen om zo het antwoord te 

vinden en het mysterie te ontrafelen. 

 
Heb je na de zoektocht nog zin in een potje minigolf of een drankje bij Kasteel Rivierenhof? 

Maak dan gebruik van de kortingsbonnen uit het deelnameboekje.  
 

Deze zoektocht is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar, ook leuk voor de begeleiders. Het 

deelnameboekje is te koop voor 5 euro aan het Infopunt Domeinwacht Rivierenhof, 

Turnhoutsebaan 246 in 2100 Deurne. Betalen kan enkel met Bancontact of kredietkaart. 

 

Meer informatie via: www.provincieantwerpen.be> zomerzoektocht Rivierenhof 

en bij de domeinwachters op T 03 360 52 18. 

 
Zomerzoektocht Rivierenhof - Copyright: Provincie Antwerpen 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/rivierenhof/kalender-rivierenhof.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/provinciale-groendomeinen-regio-antwerpen/kalender/rivierenhof-zomerzoektocht-2022-.period_1.html


PRAKTISCHE INFO EVENEMENT 

Wanneer: 

van 1 juli 2022 tot 1 oktober 2022.  

Openingsuren infopunt domeinwacht: dagelijks geopend van 9u tot 18u. 

 

Waar:  

provinciaal groendomein Rivierenhof, Turnhoutsebaan 246, 2100 Deurne. 

 

Deelnameprijs: 

€ 5 per deelnameboekje. Inclusief 2 kortingsbonnen met een totale waarde van €5,50 (te 

besteden bij Kasteel Rivierenhof en de minigolf in het Rivierenhof). 

Website: 

www.provincieantwerpen.be> zomerzoektocht Rivierenhof 

 

Social media: 

www.facebook.com  > Rivierenhof  

www.instagram.com > Rivierenhof  

www.twitter.com > DeDomeinen 

 

Meer info: 

Bij de domeinwachters op T 03 360 52 18 

PERSINFO & BEELDMATERIAAL 

Perscontact: 

Renee Beerens, publieksmedewerker  

Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen (PGRA) 

T 03 360 52 34 

E renee.beerens@provincieantwerpen.be  
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