
 
Agendatip 
Provincie Antwerpen 

 

Proef gratis van de lente tijdens het 
openingsweekend op domein Zilvermeer 
Zaterdag 6 april en zondag 7 april, Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer 
 

Toeristisch seizoen gaat van start 

Op zaterdag 6 en zondag 7 april gaat het nieuwe toeristische seizoen van start.  

Geniet gratis van een dagje Zilvermeer en beleef een onvergetelijke dag. 

 

Bekijk het Zilvermeer eens vanuit een andere hoek! Vraag aan de kassa een flyer met 

daarop een uitgestippelde route en ga op verkenningstocht. Honger of dorst? Om je extra te 

verwennen, zetten onze horecazaken hun beste beentje voor. Geniet van leuke extraatjes 

zodat je tijdens je tocht lekker kunt smullen. 

Wie op 6 of 7 april een jaar- of gezinsabonnement koopt, krijgt bovendien 10 % korting. 

 

Zilvermeer viert feest en wordt 60 in 2019. Dat smaakt naar meer! 

 

Blaas jij dit jaar ook 60 kaarsjes uit? Ben je ook opgegroeid op het Zilvermeer en word je 

nostalgisch bij het weerzien van foto’s uit de oude doos? Kom zeker langs tijdens het 

openingsweekend van het toeristisch seizoen en ontvang een gratis ijsje!* 

 
*mits aantonen van geboortejaar 1959 via je ID-kaart, ontvang je aan de kassa een bonnetje voor 
een gratis ijsje. 

 

Klauter op drie nieuwe speeltorens 

 

Drie grote torens vormen de nieuwe blikvanger in de speeltuin van het Zilvermeer. Torens 

waarop meerdere kinderen tegelijkertijd kunnen spelen en ontdekken. Kom je ravotten op 

de gloednieuwe speeltorens? De hoogste toren heeft een glijbaan van 4 meter hoog. Het 

duurzame parcours en de mindervalidenbrug verwennen ook kinderen met een beperking. 
 



 
Duurzame speeltorens - Copyright: Provincie Antwerpen 

PRAKTISCHE INFO EVENEMENT 

Wanneer: 

Zaterdag 6 april en zondag 7 april 2019, 8.30 uur tot 21.00 uur 

 

Waar:  

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol 

Website: 

www.zilvermeer.be 
 

Social media: 

www.facebook.com/ZilvermeerMol 
www.twitter.com/ZilvermeerMol  

https://www.instagram.com/zilvermeer/  
 

Meer info: 

info@zilvermeer.be 

PERSINFO & BEELDMATERIAAL 

Perscontact: 

Dorien Hofkens, communicatiedienst 

APB Zilvermeer 

T 014 82 95 14, M 0493 83 99 21 

http://www.zilvermeer.be/
http://www.facebook.com/ZilvermeerMol
http://www.twitter.com/ZilvermeerMol
https://www.instagram.com/zilvermeer/
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E dorien.hofkens@zilvermeer.be  

 

Digitaal beeldmateriaal: 

Beeldmateriaal in hoge resolutie via mail verkrijgbaar dorien.hofkens@zilvermeer.be 

 

    

 

 
 

mailto:dorien.hofkens@zilvermeer.be
mailto:dorien.hofkens@zilvermeer.be

