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Recreatie voor
iedereen
Voor een fijn dagje uit, of een supervakantie
55 Zwemvijver met bewaakte zwemzone, spectaculaire
waterglijbanen, waterschermen, kolken,…

55 Prachtig witzandstrand dat heel geleidelijk afloopt,
ook ideaal voor kleine kinderen

Welkom
Verblijven op het Zilvermeer is altijd een feest! Het natuurrijke kader en de familiale sfeer zorgen voor een onvergetelijke vakantie, op één van de mooiste plekjes van de
Kempen.
Zilvermeer ligt in de toeristische regio ‘Kempense Meren’,
op de grens van de Provincies Antwerpen en Limburg en
vlakbij de Nederlandse grens.

Voor je verblijf heb je de keuze uit:
55 een plekje op onze moderne 4-sterren camping
55 26 comfortabele blokhutten voor 4 tot 6 personen
55 het bivakgebouw voor groepen tot 50 personen
55 5 kampeerhutten voor 4 personen
55 2 vakantiewoningen (100% toegankelijk) voor 6
personen (12 indien geschakeld)

55 Groene, schaduwrijke ligweide
55 Rustige picknickplekjes
55 Moderne en comfortabele kleedaccommodatie
55 Roeien en waterfietsen, minigolf, gocarts, mini-cars
(verhuur)

55 Veilige peuterspeeltuin, vlakbij taverne met terras
55 Uitdagende avonturenspeeltuin met kabelbaan,
levende bruggen, zwier- en klimpalen,…

55 5 horecazaken: Glinstering aan het Zilvermeer bij

speeltuin – Zilverbos bij camping en watersportvijver
– Ijsvogel aan het strand – Watersportcentrum bij de
watersportvijver – Port Aventura aan de Zilvermeer
toervaarthaven

55 Gratis parking en fietsenstalling
55 Fietsverhuur in campingreceptie
55 Fiets- en wandelkaarten verkrijgbaar in ecocentrum
55 Visvijver
55 Bereikbaar met openbaar vervoer via station Mol
55 gratis WIFI

Blokhutten
55 Voor een comfortabel verblijf kies je voor één van de
26 knusse blokhutten, volledig ingericht voor 4 tot
maximum 6 personen.

55 Gelijkvloers: keuken met kookgerei, tafel en stoelen,

zitkamer met sofabed (omvormbaar tot 2 éénpersoonsbedden) en badkamer met douche, wastafel en
toilet.

55 Bovenverdieping: 2 slaapkamers, 4 éénpersoonsbedden.

55 Niets leuker dan buiten eten en spelen, iedere blokhut is voorzien van een eigen tuintje!

55 Koud buiten? Geen probleem, in de blokhutten is er
verwarming.

55 Huisdieren zijn om hygiënische redenen niet toegelaten.

55 De blokhutten beschikken ook over tv, microgolf en
een koffiezet.

Camping
55 Moderne 4-sterren camping
55 518 jaarplaatsen
55 252 plaatsen voor stacaravans
55 257 toeristische en seizoensplaatsen
55 16 plaatsen op de kampeerweide
55 8 groepskampeerterreinen (ca. 800 m2/stuk)
55 20 kampeerautoplaatsen
55 Onze vernieuwde camping is gekend om zijn famili-

aal en kindvriendelijk karakter. Voor jaarplaatsen kan
je kiezen voor een schaduwrijke plaats in het bos, of
een zonnig plekje op het groene kampeerterrein. Als
toerist kan je er terecht met de tent, de caravan of
kampeerauto.

55 Alle jaarplaatsen zijn voorzien van een eigen wateraftappunt, elektriciteit, riolering en radio- en TV-distributie.

55 Gratis internet
55 Groepen, verenigingen of families die graag bij

mekaar staan kunnen beschikken over een grote
kampplaats (ong. 8 are).

55 Speciaal voor jongeren zijn er 16 plaatsen op de kampeerweide voorzien.

55

Mobilhomes kunnen terecht op de
verharde kampeerautoplaatsen.

Kampeerhut
55 De kampeerhutten bieden een functionele en
goedkope logiesvorm aan. Elke hut beschikt over
een tafel, 4 stoelen, 4 bedden, eenvoudige kookgelegenheid en verwarming.
Voordeel: een tent, slaapmatjes of kookstel hoef je
niet mee te zeulen, een slaapzak en kussensloop
volstaan.

55 Zilvermeer heeft vijf kampeerhutten (15m²), je

Bivak
55 Rustig gelegen bivakgebouw

voor groepen tot 50 personen.

55 Gelijkvloers: volledig uitgeruste keu-

ken met kookgerei, diepvriezer, steamer
en eetgerei; centrale ruimte, met verplaatsbaar meubilair; sanitair: douches, wastafels en
toiletten.

55 1e verdieping: slaapzaal met 16 stapelbedden en vier
aparte kamers met stapelbed voor de begeleiders.

55 2de verdieping: 10 éénpersoonsbedden.
55 Sportvoorzieningen en de speeltuin in de nabije
omgeving.

55 Een kampvuur is mogelijk op aanvraag.
55 Huisdieren zijn om hygiënische redenen niet toegelaten in de accommodaties.

55 De bivak is uitstekend geschikt voor bosklassen

(Zilverklassen). De scholen werken rond de thema’s bos, water en zand. De leerlingen leren
de natuur niet enkel kennen, ze ‘beleven’
de natuur. Bovendien koppelen wij deze
natuureducatieve visie aan een goed
doordacht en pedagogisch verantwoord sport- en spelprogramma.

kunt zelf koken of eten in onze restaurants. Voor
wassen en plassen is er geen plaats in de kampeerhut zelf, maar de sanitaire voorzieningen van
het recreatiecentrum zijn uitstekend.

55 Huisdieren zijn om hygiënische redenen niet toegelaten in de accommodatie.

55 De kampeerhutten zijn ideaal te combineren met
een fiets- of wandelvakantie. Als je niet met je
eigen fiets komt, kun je een tweewieler huren
op het domein (ook kinderfietsen, kinderzitjes).
Zelfs elektrische fietsen zijn beschikbaar (vooraf
reserveren)

55 Aan Zilvermeer werd het kwaliteitslabel ‘fietsvriendelijke camping’ toegekend. Het label staat garant
voor kwaliteitsvol overnachten,
met speciale aandacht voor de
fietstoerist.

100% Toegankelijke
woningen
Het domein beschikt over twee 100% toegankelijke
vakantiewoningen. De verblijven zijn uitermate geschikt
voor groepen of families met personen met een handicap
of verminderde beweeglijkheid. Iedere woning is voorzien voor 6 personen. Ze kunnen ook geschakeld
worden, voor in totaal 12 personen.
Naast specifieke voorzieningen voor rolstoelgebruikers is eveneens rekening
gehouden met voorzieningen
voor slechtzienden, zoals
contrastwerking in het
kleurgebruik.
Huisdieren zijn om
hygiënische redenen niet
toegelaten.

Voor groepen
scholen en bedrijven
55 Moderne sportvelden en hoogteparcours .
Vraag de gratis sportfolder!

55 Begeleide sportdagen voor scholen, groepen en
bedrijven

55 Het domein leent zich uitstekend voor sportmanifestaties.

55 Wandelen, fietsen, varen met een passagiersboot,

het Zilvermeer is voor al deze activiteiten ideaal
gelegen. In het Ecocentrum is er bovendien steeds
toeristische info voorhanden en kunnen groepen
deelnemen aan natuur-educatieve activiteiten.

55

Zilverklassen (bosklassen op het Zilvermeer)

Voor info: 014 82 95 04

55 Zilvermeer blijft ook een stukje ongerepte natuur.

Het beschermde, moerassige natuurgebied ‘Meeren Buitengoor’, met zijn gevarieerde fauna en flora,
is uniek in Vlaanderen. Bezoek het natuurleerpad,
of maak een met gidsen begeleide wandeling
(enkel mogelijk in groep).

Watersporten
55 Zeilen, surfen, kajakken, (in groep en na reserve-

ring), het kan allemaal op onze watersportvijver!
Op aanvraag kunnen deskundige monitoren van de
watersportschool je wegwijs maken in de geheimen
van de watersport.

55 De beste duikplaats van de Benelux, zelfs in de

zomer heb je tot 10 meter zicht (geen blauwalg)!
Warme douches, kleedruimtes, een vulstation, tof
onderwaterparcours en een cafetaria met terras
over het water. Voorzieningen voor personen met
een handicap.

55 Het “Onderwaterpark voor Schone Kunsten” telt 55

objecten die je via diverse kompaskoersen kunt bekijken. Bezoek ook de verzonken (en verlichte) stad!

55 Diepduiken (25-30 meter) of vissen spotten kan in
het aangrenzende kanaalmeer, met een bootduik.

55 Schitterende

Zilvermeer Toervaarthaven “Port
Aventura”. Unieke ligging op een 85 ha groot kanaalmeer, volledig omgeven door de natuur. Ideaal
voor een tochtje op het meer, of maak gebruik van
het uitgebreide fiets- en wandelroutenetwerk. Vaste
ligplaatsen voor toervaarders, ook plaatsen voor
passanten.
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inkom dagrecreatie + oplaadpunt e-bikes
strand + ligweide + glijbanen
strandgebouw: snackbar Ijsvogel + strandwinkel
sport & animatie
zand- en waterspeelplaats
Glinstering aan het Zilvermeer + peuterspeeltuin
waterspeeltuin NIEUW
speeltuinen
kampvuurplaats en vuurhut
visvijver
avonturentoren
roeien, waterfietsen
sportvelden
Finse piste + start looppad
hoogteparcours
BMX-parcours
minigolf-minicars-gocarts
skate- en BMX-parcours
fitness
marktplein & dansende fonteinen
animatiebalie & bibliotheek
animatielokaal
campingwinkel
taverne Zilverbos & frituur
watersportvijver & watersportschool
watersportcentrum & onderwatermuseum
toervaarthaven Zilvermeer
inkom camping
campingreceptie
sanitaire gebouwen
camping
blokhutten & kampeerhutten
bivak
containerpark
hondenweide
100% toegankelijke vakantiewoningen
vlot kamperen
vergaderzaal
ecocentrum “ De Goren”
natuurgebied “ Buitengoor - Meergoor”
EHBO (AED bij animatiebalie nr 20)



55

Onze troeven
55 Moderne en goed onderhouden sanitaire gebouwen:
douches, toiletten (ook voor personen met een handicap), nachtsanitair, vaatwasbakken, wasmachines +
droogkasten

55 Campingwinkel met ruim assortiment voedingsmiddelen, kampeermaterialen, gasflessen,…

55 Gratis animatieprogramma in juli en augustus, met

activiteiten voor groot en klein: kinderatelier, sport en
spel, georganiseerde uitstappen, zoektochten, enz.

55 Zeer voordelig gebruik van de sportvelden (volley,

basket, tennis, minivoetbal, petanque) voor onze
gasten (€ 1,00/terrein/uur – vooraf reserveren aan de
animatiebalie)

55 Finse piste
55 Bibliotheek met uitgebreide collectie strips en leesboeken

55 Gratis internet
55 Doktersdienst op weekdagen in juli en augustus
55 Containerpark
55 Hondenweide

Kwaliteitslabels

FIETSVRIENDELIJK
2016

postelsesteenweg
N:51°13’09” E:5° 10’49”

Voor uw comfort en veiligheid is ons domein
grotendeels autovrij. Voor uw verblijf dient u zich
aan te melden bij ingang 2 “Camping” (zie plan). Het
adres hier is Postelsesteenweg 71 (naast Ecocentrum De Goren).
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