
VRIJE TIJD IN DE HERFSTVAKANTIE  

 

 
 

 Open aterlier lasersnijden: Digitaal maken voor kinderen! 
WAT We ontwerpen een klok op de laptop en snijden hem uit met de lasercutter. 

VOOR WIE Iedereen welkom: voor jong en oud 

WANNEER Zaterdag 26 oktober van 10u15-12u15 

WAAR Bibliotheek Gent Filiaal Mariakerke, Trekweg 1, 9030  Mariakerke 

PRIJS GRATIS – zonder inschrijving 

CONTACT Meer info: https://uitin.gent.be/agenda/e/gratis-open-atelier-digitaal-maken-
voor-kinderen/75618671-fb21-4366-80c5-1732cdeec757 

 

 Creatieve workshops in de Krook 
WAT Workshops voor nieuwsgierige en creatieve kinderen op zaterdagnamiddag. 

Thema van de maand: Hart. 

VOOR WIE +6 jaar 

WANNEER Elke 4de zaterdag van de maand: Zaterdag 26 oktober van 14u30-16u30 

WAAR Bibliotheek De Krook (verdieping -1), Miriam Makebaplein 1, 9000  Gent 

PRIJS GRATIS – zonder inschrijving 

CONTACT Meer info: https://stad.gent/bibliotheek/activiteiten/activiteiten-voor-
kinderen/creatieve-workshops 

 

 

 

 Poppentheater Magie 
WAT Twee poppentheaters tijdens de herfstvakantie: Pierke Piraat & De Stekelprinses 

Een festijn voor groot en klein op het Sint-Pietersplein 

VOOR WIE +4 jaar 

WANNEER Pierke Piraat: zaterdag 26 en zondag 27 oktober 
De Stekelprinses: zaterdag 2 en zondag 3 november  
Telkens om 15u – de voorstelling duurt ongeveer een anderhalf uur 

WAAR Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9, Gent 

PRIJS € 6 - Geen reservaties of voorverkoop! De kassa opent om 14u30 

CONTACT Meer info: https://poppentheatermagie.be/speelkalender.html 

 Medialab 
WAT Je leert er omgaan met professionele apparatuur; camera, microfoons, montage-

programma’s en andere audiovisuele technieken. Ook je smartphone kan gebruikt 
worden om je creatief uit te drukken. 

VOOR WIE 16-30 jaar 

WANNEER Maandag 28 oktober tem vrijdag 1 november: exacte uren worden nog bevestigd. 

WAAR Nerdlab, Nieuwland 65, 9000 Gent 

PRIJS GRATIS  

CONTACT INSCHRIJVEN: via een mail naar nathalie@nerdlab.be  
Meer info: https://www.facebook.com/events/492331901374618/ 

Cultuur  Sport   Jeugd  Andere 
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 Filemking 
WAT Mooie jeugdfilms van verschillende genres (animatie, live-action fictie, 

documentaires) en dit uit verschillende hoeken van de wereld, net als films die 
gemaakt zijn door kinderen. 

VOOR WIE Iedereen  

WANNEER Vanaf woensdag 23 oktober tot donderdag 31 oktober 
Bekijk programma: https://filemon.be/filemking-2019/#top-bar-service-menu 

WAAR Verschillende locaties 

PRIJS Prijs is afhankelijk per locatie (€4-€8) 
UiTPAS aan kansentarief mogelijk op volgende locaties: Kopergietery, Sphinx 
Cinema, Huis van Alijn, Cine Rio & Kaskcinema 

CONTACT Meer info en TICKETS: https://filemon.be/filemking-2019/programma/ 

 

 

 Bond Games – Joetz vzw 
WAT Heb jij zin om tijdens één van deze vakanties jezelf helemaal te laten gaan in 

supertoffe spelletjes, grote avonturen en fantastische ervaringen? Dan ben je bij 
ons aan het juiste adres! 
Samen met onze enthousiaste groep monitoren staan we te springen om er 
tijdens de vakantie in te vliegen! 

VOOR WIE 3-12 jaar 

WANNEER Maandag 28 tem donderdag 31 oktober – inschrijven kan ook per dag! 
Telkens van 9u-16u (opvang mogelijk vanaf 7u30 tot 17u30) 

WAAR Sint Vincentiusschool, Hutsepotstraat 27, 9052 Zwijnaarde 

PRIJS € 8/dag 

CONTACT INSCHRIJVEN en meer info: https://www.joetz.be/311/speelpleinen/pages/bond-
games.aspx 

 

 

 Petit atelier herfst  
WAT Een week vol theater, ontdekken, spelen, dansen, uitpluizen en uitvinden! 

Op vrijdag sluiten we af met een toonmoment! 

VOOR WIE 6-8 jaar 

WANNEER Maandag 28 oktober tem vrijdag 1 november 
Elke dag van 13u30-16u30 (met voor- en na opvang) 

WAAR Jeugdtheater Larf! De Kazematten, Kazemattenstraat 17, 9000 Gent 

PRIJS €100 →  UiTPAS aan kansentarief krijgt 80% korting! 

CONTACT Meer info en INSCHRIJVEN: fee@larf.be  

 

 Krie-kra-kriebelheksen  
WAT Creatief themakamp van Creafant. Voorzie kledij die vuil mag worden. 

VOOR WIE 3 tot 11 jaar 

WANNEER Maandag 28 oktober tem donderdag 31 oktober 2019 
Van 9-16u30 (opvang mogelijk vanaf 8u tot 17u30) 

WAAR Sint-Lievenscollege Gent - Zilverenberg 1 - 9000 Gent  

PRIJS €90 → UiTPAS aan kansentarief krijgt 80% korting! 

CONTACT Meer info: https://kriebelkampen.com/zoek-kamp/krie-kra-kriebelheksen/?lid=96 
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 Dansexpressie en yoga danskamp  
WAT Aan de hand van verhalen gaat Shana samen met de kleuters spelenderwijs, 

bewegend, op pad. Verschillende muziek- en bewegingsstijlen komen aan bod, 
alsook heel wat leuke yoga-oefeningen om de bewegingskriebel bij de kleuter te 
prikkelen. Een boeiende ontdekkingstocht voor elk kind. 

VOOR WIE 2de en 3de kleuterklas 

WANNEER Maandag 28 oktober tem woensdag 30 oktober 
Telkens van 9u tot 16u30 

WAAR Danshuis De Ingang, Hurstweg 8, 9000 Gent 

PRIJS Kinderen €81  - UiTPAS aan kansentarief €24  

CONTACT Meer info en INSCHRIJVEN: https://www.de-
ingang.be/InformCMS/preview/index.php?pag_id=600634&cty_id=928 
Tel. 09 22082 96 of mail dans@de-ingang.be  

 
 

 Groovy dance mix danskamp 
WAT Op een speelse manier leren we stap voor stap een choreo aan op een cool hitje 

en we laten ons lekker gaan. Schrijf je in en beleef een dolle tweedaagse. Tussen 
het dansen door wordt ook geknutseld en gespeeld. 

VOOR WIE Geboortejaren 2011-2013 

WANNEER Maandag 28 oktober tem woensdag 30 oktober 
Telkens van 9u tot 16u30 

WAAR Danshuis De Ingang, Hurstweg 8, 9000 Gent 

PRIJS €81  - UiTPAS aan kansentarief €24  

CONTACT Meer info en INSCHRIJVEN:https://www.de-
ingang.be/InformCMS/preview/index.php?pag_id=600634&cty_id=735 
Tel. 09 22082 96 of mail dans@de-ingang.be  

 
 

 Captain Sport en de dappere helden  
WAT We dompelen ons onder in de wereld van de brandweer, de politie en de 112. We 

knutselen een cool masker van Captain Sport, halen ons brandweerdiploma en 
redden onze vriendjes uit benarde situaties. Trek een super hero pak aan, warm je 
spieren op en word een dappere held! 

VOOR WIE 3-12 jaar 

WANNEER Vanaf maandag 28 oktober tem donderdag 31 oktober (op vrijdag is er geen 
kamp). Je kunt ook vanaf 1 dag inschrijven! 
Telkens van 9-16u (opvang mogelijk van 8-17u) 

WAAR Basisschool Mariavreugde, Vinkeslagstraat 2, 9032  Wondelgem (Gent) 

PRIJS € 30/dag – UiTPAS aan kansentarief € 6 
€ 100/week – UiTPAS aan kansentarief € 20 

CONTACT INSCHRIJVEN: via 
https://captainsport.bookfast.me/fh83KoYF3BgBtyBSF/inschrijven 
Meer info: https://uitin.gent.be/agenda/e/captain-sport-en-de-dappere-helden-
wondelgem/268bb032-9795-4e07-91d0-c50565634bb3 
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 Danskamp Wannamoef!  
WAT We maken iedere dag een mini-show met aangepast thema, kostuum,... een hele 

week lang, iedere dag een andere dansstijl. 

VOOR WIE 6-12 jaar 

WANNEER Vanaf maandag 28 oktober tem vrijdag 1 november. Inschrijven kan ook per dag! 
Telkens van 9u-17u (opvang mogelijk van 8u-18u). 

WAAR Danswijzer, Brugsesteenweg 349, 9030  Mariakerke 

PRIJS € 35/dag  – UiTPAS aan kansentarief € 7 
€ 165/week – UiTPAS aan kansentarief € 33 

CONTACT Meer info en INSCHRIJVEN: https://danswijzer.be/over-
danswijzer/sfeer/danskampen/wannamoef-2019/ 

 

 

 Schoolhoeve De Campagne 
WAT Bezoek tijdens de openingsuren gratis de kinderboerderij. Je kan er de 

boerderijdieren leren kennen, een kijkdozenzoektocht doen of de speeltuin 
uittesten… Een geweldige uitstap! 

VOOR WIE Iedereen 

WANNEER Van maandag 28 oktober tem donderdag 31 oktober (gesloten op vrijdag 1/11) 
Open van 9 tot 16u30 

WAAR Schoolhoeve De Campagne, Gijzelstraat 14, 9031 Drongen 

PRIJS GRATIS 

CONTACT Meer info: schoolhoeve@stad.gent of 09 323 51 21 

 

 

 Speuren in De wereld van Kina: de Tuin  
WAT Ontdek het museum in De wereld van Kina: de Tuin. Met de zoektochten wordt je 

bezoek nog leuker. Je zoekt, telt en speurt in alle tentoonstellingen: de planten, 
bijen, spinnen en paddenstoelen. 

VOOR WIE + 3 jaar 

WANNEER Van maandag 28 oktober tot donderdag 31 oktober open van 9 tot 17u 
Van vrijdag 1 november tot zondag 3 november open van 14 tot 17u30 

WAAR De wereld van Kina: de Tuin, Berouw 55, 9000 Gent 

PRIJS Toegang tot het museum + € 0,25 
UiTPAS aan kansentarief krijgt 80% korting! 

CONTACT  Meer info: kinatuin@stad.gent of 09 225 05 42 

 Vakantiewerking De Pagadder – OCMW Gent 
WAT Speelpleinwerking in Nieuw Gent 

VOOR WIE - Personeel OCMW Gent 
- Cliënten OCMW Gent 
- Kinderen van ouders die verblijven in opvangcentrum/vluchthuis 

WANNEER Maandag 28 oktober t.e.m. donderdag 31 oktober 
Telkens van  

WAAR Henri Storyplein, Steenakker 250, 9000 Gent 

PRIJS GRATIS voor cliënten 
€5/dag voor personeel 

CONTACT INSCHRIJVEN en meer info: tel. 0473 73 02 66 of mail 
vakantiewerking@ocmw.gent 
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 SBA Fall Skate Camp  
WAT Tijdens een opbouwend skateboard weekprogramma (5 halve dagen) leren we je de 

basics en de meer complexere skateboardtricks. Er wordt gewerkt in kleine groepen 
afgestemd op leeftijd en niveau. 

VOOR WIE • Geboortejaar 2013-2010; VM 9u – 12u 
• Geboortejaar 2009 en ouder;  NM 13u – 16u 

WANNEER Maandag 28 oktober tot vrijdag 1 november  
• 9u-12u (jongste groep) 
• 13u-16u (oudste groep) 

WAAR SBA Skatepark Gent 
Peter Benoitlaan 78 
9050 Gentbrugge 

PRIJS €85 → UiTPAS aan kansentarief krijgt 80% korting! 

CONTACT INSCHRIJVEN en meer info: www.skateboardacademy.be/clubs/sba-gent/ 
Mail: info@skateboardacademy.be 

 
 

 Workshop Radio STAM STAM 
WAT Radiomakers Wederik en Lucas nemen je mee in de wereld van microfoons en 

plofkappen. Je gaat aan de slag met opnamemateriaal en maakt samen met 
andere geluidenjagers je eerste kunstzinnige audiostuk. Radio STAM STAM! 

VOOR WIE 9-12 jaar 

WANNEER Maandag 28 oktober van 10u-12u30 OF van 14u-16u30 

WAAR STAM – Godshuizenlaan 2 – 9000 Gent 

PRIJS €10 →  UiTPAS aan kansentarief € 2 

CONTACT INSCHRIJVEN via Gentinfo online of tel. 09 210 10 10  

 
 

 Poppentheater met Pierke 
WAT Poppentheater: 

- Stroper Stroef: Stroper Stroef is op heterdaad betrapt en verdwijnt voor 
enkele dagen naar de gevangenis. 

- Rammenas: Prins Rammenas heeft meer belangstelling voor de natuur dan 
voor staatszaken. Op een dag spot hij een vogeltje dat hij nog nooit eerder 
zag. 

VOOR WIE +3 jaar 

WANNEER Stroper stroef: dinsdag 29 oktober tem woensdag 30 oktober 
Rammenas: donderdag 31 oktober tem zaterdag 2 november 

WAAR museumzolder, Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent 

PRIJS € 6 → UiTPAS met kansentarief € 1,20 

CONTACT TICKETS: Website Uitbureau 
Uitbureau Gent - Veldstraat 82B - 9000 Gent (ma-vr 10:30-17:00, za 10:30-16:00, 
gesloten op zon- en feestdagen), tel. 09 233 77 88, e-mail tickets@uitbureau.be 
Meer info: http://www.uitbureau.be/huis-van-alijn-pierkes-poppenkast 
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 Activiteiten in de Gentse musea  
WAT Tijdens de herfstvakantie is er in de negen Gentse musea weer een pak te beleven 

voor gezinnen: ateliers, zoektochten, workshops, … 

VOOR WIE Iedereen 

WANNEER Dinsdag 29 oktober tem zondag 3 november 2019 

WAAR In de Gentse musea 

PRIJS Verschillend naargelang activiteit → UiTPAS aan kansentarief krijgt 80% korting! 

CONTACT Meer info: https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/nieuws-
evenementen/herfstvakantie-de-gentse-musea-activiteiten-voor-het-hele-gezin  

 

 
 
 
 

 Kinderkookworkshop – lekker griezelen  
WAT We maken heksensoep, zoete pompoenpannenkoekjes en paddenstoelentaartjes. 

Voor we beginnen aan het Halloweenbuffet maken we samen met een natuurgids 
een kleine griezelwandeling in het domein Vyncke-Bovyn. Begeleiders kunnen 
meekoken, tijdens de workshop genieten van een drankje en een stuk taart of de 
kinderen brengen en ophalen. 

VOOR WIE 3-8 jaar en eventueel hun begeleiders 

WANNEER Woensdag 30 oktober 2019 van 14u-16u 

WAAR Villa Ooievaar, Botestraat 131 – 133, 9032  Wondelgem 

PRIJS € 20/kind – UiTPAS aan kansentarief €4 
(inbegrepen: welkomstdrankje, vieruurtje en drankje) 
Begeleiders die meekoken en -eten betalen € 5. 

CONTACT INSCHRIJVEN via mail naar  info@kookanje.be  
Meer info: https://uitin.gent.be/agenda/e/kinderkookworkshop-lekker-
griezelen/f1c5173a-a1d5-4fa0-b384-ff317a15f0c0 

 
 
 
 
 

 Het geheim van de zingende toren  
WAT Poppentheater Pedrolino 

VOOR WIE +5 jaar 

WANNEER Woensdag 30 oktober om 15u30 

WAAR Heiveldstraat 350, Zaal "achter de bibliotheek" - 9040 Sint-Amandsberg 

PRIJS € 6 → UiTPAS met kansentarief € 1,20 

CONTACT TICKETS: Website Uitbureau 
Uitbureau Gent - Veldstraat 82B - 9000 Gent (ma-vr 10:30-17:00, za 10:30-16:00, 
gesloten op zon- en feestdagen), tel. 09 233 77 88, e-mail tickets@uitbureau.be 
Meer info: http://www.uitbureau.be/voorstelling?VoorstellingId=6033 
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 Sportkampen Sportdienst  
WAT Verschillende sportkampen (ruim sportaanbod) o.a. zwemmen, tennis, dans, 

circus, klimmen, ijsschaatsen, … 

VOOR WIE 4-18 jaar 

WANNEER Tijdens de herfstvakantie, bekijk de website 

WAAR In de Gentse sportaccommodaties inclusief Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen 
(tennishal en klimzaal Bleau) + IJsbaan Kristallijn 

PRIJS Afhankelijk per kamp → UiTPAS aan kansentarief krijgt 80% korting! 

CONTACT INSCHRIJVEN kan via de website, telefonisch of ter plaatse bij de Sportdienst.: 
https://stad.gent/sport2/sportkampen,  Sportdienst (Huis van de Sport, 
Zuiderlaan 13 of tel. 09 266 80 00 

 
 

 
Kampen van Freetime  

WAT Kampen zonder overnachting in verschillende thema’s 

VOOR WIE 3-16 jaar 

WANNEER Tijdens de herfstvakantie 

WAAR Sint-Paulus Instituut,  Ebergiste De Deynestraat 2, 9000 Gent 

PRIJS Verschillend naargelang kamp  
UiTPAS met kansentarief krijgt 80% korting  

CONTACT Meer info en INSCHRIJVEN:  https://freetime.be/vakanties/ 

 
 

 
Speelpleinwerkingen Gent 

WAT Verschillende activiteiten op en rond het speelplein, begeleid door animatoren. 

VOOR WIE Verschillende leeftijden tussen 3-15 jaar 

WANNEER Tijdens de herfstvakantie  

WAAR Bijna in elke wijk in Gent: bekijk het overzicht 

PRIJS Meestal GRATIS, enkele vragen een kleine vergoeding. 

CONTACT Meer info en een overzicht: 
https://stad.gent/nl/kinderen/vakantiepret/speelpleinwerking 

 
 

 Spelotheken 
WAT In een spelotheek kan je allerlei speelgoed ontlenen waar je kind uren speelplezier 

met kan beleven. Ouders en kinderen kunnen zo samen spelen en ervaringen 
uitwisselen. Spelotheken staan open voor alle kinderen en ouders maar werken 
meestal buurtgericht. 

VOOR WIE Kinderen tot 12 jaar en hun ouders 

WANNEER Verschillende dagen per locatie – neem contact op met de spelotheek om te 
horen wanneer de activiteiten doorgaan 

WAAR 7 spelotheken verspreidt over Gent. De openingsuren verschillen per spelotheek. 

PRIJS €2 lidgeld per jaar 

CONTACT Meer info en contact: https://www.vzwjong.be/soort-werking/spelotheek 
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Zwembaden 

WAT Zwemmen tijdens de herfstvakantie in één van de Gentse zwembaden 

VOOR WIE Iedereen  

WANNEER Tijdens de herfstvakantie 

WAAR Diverse locaties 

PRIJS UiTPAS aan kansentarief krijgt 80% korting! 

CONTACT Bekijk de openingsuren per zwembad op:   https://stad.gent/sport/waar-kan-ik-
sporten/openingsuren/zwembaden  
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