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2014

Geachte Directie/Leerkrachten,
Sedert meerdere jaren is het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer gekend om zijn georgani-
seerde sportdagen. Heel wat scholen, sportverenigingen en bedrijven uit de provincie Antwer-
pen maar ook daarbuiten maakten reeds kennis met onze uitgebreide sportmogelijkheden.

Het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, geliefd om zijn openluchtrecreatie, biedt volgende 
waaier aan mogelijkheden: mountainbiken, muurklimmen en speleobox, beachvolleybal, beach-
voetbal, baseball, strandspelen, avonturentrophy, roeien en waterfietsen, minigolf enz… Uiteraard bieden wij ook ver-
schillende themaspelen aan zoals “Op Ijsreis”, ”Slakkenrace”, “Rollen en Bollen” enz… 
Ook niet te vergeten zijn het zeilen, surfen en kajakken op onze watersportvijver, onder deskundige leiding van de mo-
nitoren van onze watersportschool. Er kan altijd gebruik gemaakt worden van onze sportvelden. Dit dient wel vooraf 
gereserveerd te worden.  Voor diegene die het graag iets hoger zien is er ons hoogteparcours & Avonturentoren. Dit alles 
is slechts een greep uit het uitgebreide aanbod dat wij als Provinciaal Recreatiedomein kunnen bieden.

In samenspraak met u als school wordt er door onze Sport- & Animatiedienst een specifiek programma opgesteld, aange-
past aan de leeftijd en het aantal deelnemers. Aan de hand van dit programma zal er eveneens een prijs berekend worden 
die onze onkosten dekt qua materiaal en monitoren, zodat wij u een degelijk programma kunnen aanbieden tegen een 
schappelijke prijs.

Wij hopen dat we u al een beetje warm hebben kunnen maken voor de ongekende waaier aan sportactiviteiten van ons 
domein. Indien u vragen/reservaties heeft, aarzel niet om ons te contacteren tijdens de kantooruren bij de dienst Sport 
& Animatie op het telefoonnummer +32-14-82 95 04 of 32-14-82 95 47 of anderzijds via ons algemeen e-mail adres: 
info@zilvermeer.provant.be.

Wij hopen u spoedig op ons domein te mogen verwelkomen!
Met “sportieve” groeten,

De dienst Sport & Animatie

APB PROVINCIAAL RECREATIEDOMEIN ZILVERMEER
Departement Vrije Tijd
Zilvermeerlaan 2-B-2400 Mol
T 0032 (0)14 82 95 00-F 0032 (0)14 82 95 01 
www.zilvermeer.be - info@zilvermeer.provant.be
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EERSTE GRAAD ( Begeleide activiteiten )
> Op Ijsreis
> Slakkenrace

 * Min. 15 pers., max 40 pers. 

TWEEDE GRAAD ( Begeleide activiteiten )
> Klimmen en speleobox
> Rollen en bollen

 * Min. 15 pers., max 40 pers. 

DERDE GRAAD ( Begeleide activiteiten )
> Avonturentrophy
> Klimmen en speleobox
> Watersport ( zeilen - kajak )
  ( watersporten is enkel mogelijk van 1 april tot 1 oktober )
 * Min. 15 pers., max 25 pers. 

6- en 7-
jarigen

Overzicht sportprogramma voor scholen en verenigingen:  -11 jaar
( Alle activiteiten worden ingedeeld per graad en begeleid door 1 monitor per 15 deelnemers )

Avonturentrophy ( ½ dag ) Andere sportmogelijkheden
·  Vlottentocht ·  Mountainbiken (* Min. 15 pers., max 25 pers.,+12j. )

·  Indianenbrug ·  Klimmen & speleobox (* Min. 15 pers., max 25 pers.)

·  Hindernissenparcours ·  Oriëntatieloop (Huur)

·  Slingeren ·  Beachvolleybal (Huur)

·  Kabelbaan over het water ·  Beachvoetbal (Huur)

·  Olifantenpoten ·  Schietstand (* Min. 15 pers., max 25 pers.,+12j. )

·  3 nieuwe bruggen ·  Roeien en waterfietsen (Huur)

(* Min. 15 pers., max 25 pers.,+10j. ) ·  Minigolf (Huur)

·  Hoogteparcours / enkel S.O. (* Min. 15 pers., max 30 pers.,+12j. )

· Watersport : zeilen - kajak (* Min. 15 pers., max 20 pers., +10j. )
                    : surfen (min. volledige  dag)(* Min. 10 pers., max 15 pers., +12j. )

·  Avonturentoren / enkel S.O.  (* Min. 15 pers., max 30 pers.,+12j. )

8- en 9-
jarigen

10- en 11-
jarigen

Overzicht sportactiviteiten voor scholen

!
* meerdere groepen mogelijk
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Activiteit Omschrijving Duurtijd

Op Ijsreis Verzamel samen met Scrat en zijn vrienden zoveel mogelijk eikels en win het spel ± 2 uur

Slakkenrace Ben jij even snel als Turbo en win je het spel van je groep ± 2 uur

Klimmuur en 
speleobox

Na een theoretische uitleg over de klimtechniek bestaat de mogelijkheid om 6 ver-
schillende routes te beklimmen.  In afwachting kan men door de donkere & smalle 
gangetjes van de speleobox kruipen.

±1 uur

Tuur Avontuur Welke groep is het avontuurlijkst en kan alle survival-opdrachten tot een goed einde 
brengen?

±2 uur

Avonturentrophy De Expeditie omvat vlottentocht, indianenbrug, kabelbaan over het water,  hinder-
nissenparcours en olifantenpoten.  Slechte kledij, slecht schoeisel & een plastic zak 
voor de natte spullen meebrengen.
Reservekledij & reserve paar schoenen & douchegerief voorzien.

±2 uur

Schietstand Na een korte uitleg over het gebruik van de lasergeweren en de veiligheid aan de 
schietstand is het aan jullie.

Per uur

Mountainbike
Enkel secundair 
onderwijs

Met een monitor van het Zilvermeer op kop dwars doorheen het prachtige domein. Per uur

Hoogteparcours
Enkel secundair 
onderwijs

Mix van uitdagende klim en klauter activiteiten op 9 meter hoogte: diamantladder, 
pamperpaal, multivine, bierbakken stapelen,…….

±2 uur

Surfen Initiatie surfen onder begeleiding van onze monitor ±4 uur

Zeilen Optimist: Hier leer je de eerste zeiltechnieken.
Splash: Reeds ervaring? Pas deze toe in onze splash-boten.

±2 uur

Kajak Met 2 in één kayak verken je met een monitor de grote vijver ±1 uur

NIEUW
Avonturentoren
Enkel secundair 
onderwijs

Mix van: Death-ride, Rappel, Big-swing, Via ferrata ±2 uur

Aanvang van de verschillende activiteiten:
Voormiddag: 10u00 – 12u00 
Namiddag: 13u00 – 15u00 
Afwijkingen zijn mogelijk na afspraak !

Omschrijving sportactiviteiten

!
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Prijslijst 2014

Sporten (minimum 15 betalende personen)
€ 6,00  per persoon voor ½ dag 
€ 12,00  per persoon voor een hele dag

Watersporten (minimum 15 betalende personen, maximum 20 deelnemers)
kajak
zeilen                             watersporten is enkel mogelijk van 1 april tot 1 oktober
surfen (min. volledige  dag)

€ 10,00 per persoon voor ½ dag
€ 15,00 per persoon voor een hele dag

Hoogteparcours & Avonturentoren (min. 15 betalende personen, max. 30 deelnemers)
€ 10,00  per persoon voor ½ dag
€ 15,00 per persoon voor een hele dag

GPS  N: 51° 13’ 09”  E: 5° 10’ 49”

GPS  N: 51° 13’ 20”  E: 5° 10’ 04”

}

Prijzen sportdagen wisselbeker Gouverneur
€ 5,00 per leerling

Alle leerlingen hebben recht op een halve dag begeleide activiteiten & een 
halve dag vrije activiteiten, aan het bovenstaande tarief.
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