
 
 
 
 
 

 

Agendatip 
Provincie Antwerpen 

 

Op 28 oktober start online ticketverkoop voor een 
magische avond “Wintersfeer op het Zilvermeer” 
Vrijdag 13 december, vanaf 18 uur, Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer 
 

Vrijdagavond 13 december zet het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer in Mol 

opnieuw alles op alles voor de 8e editie van het sfeervolle evenement “Wintersfeer 

op het Zilvermeer”. Wie aan deze sfeervolle winterwandeling wil deelnemen, moet 

vooraf tickets bestellen, ook de gratis tickets voor kinderen jonger dan 6 jaar. De 

online ticketverkoop via www.zilvermeer.be gaat van start op 28 oktober om 10 

uur. 

Geniet van een magische avond tijdens “Wintersfeer op het Zilvermeer”. Prikkel je zintuigen 

tijdens deze sfeervolle winterwandeling van ongeveer 3 kilometer. Wil je er zeker bij zijn? 

Vergeet dan niet je tickets vooraf online aan te kopen. Een ticket aan vroegboektarief kost 4 

euro. Dit tarief is geldig tot en met 1 december. Vanaf 2 december geldt het normale online 

tarief van €6. Snel zijn is de boodschap.  

 
Wandel mee langs de mooiste plekjes van ons domein en kom er gezellige acts tegen.  

Voor de gelegenheid is het hele parcours, dat door het domein loopt, sfeervol verlicht met 

lampjes, vuurmanden en allerlei klank- en lichtspelen. Laat je verrassen door mysterieuze 

figuren, wervelende vuurshows, betoverende livemuziek en nog veel meer. 

https://webshop.zilvermeer.be/evenementen/wintersfeer-2019


 
Gezelligheid op Wintersfeer  - Copyright: provincie Antwerpen 

PRAKTISCHE INFO EVENEMENT 

Wanneer: 

Vrijdag 13 december 2019 

Start wandeling vanaf 18 uur tot 21 uur (einde 23 uur) 

 

Waar:  

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol 

 

Deelnameprijs: 

vroegboektarief  €4 (tot en met 1 december) 

normale online tarief €6 (vanaf 2 december) 

(-6 jaar GRATIS)  

Enkel toegang met online ticket (start ticketverkoop 28 oktober vanaf 10 uur) 

Website: 

www.zilvermeer.be 

www.puttekewinter.be  
 

Social media: 

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

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

#wintersfeer 

 

Meer info: 

info@zilvermeer.be  
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PERSINFO & BEELDMATERIAAL 

Perscontact: 

Nena Agyei / Dorien Hofkens – communicatie Zilvermeer 

T 014 82 95 13 / T 014 82 95 14 

E nena.agyei@zilvermeer.be  

E dorien.hofkens@zilvermeer.be 

 

Digitaal beeldmateriaal: 

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