
VRIJETIJD IN DE KROKUSVAKANTIE VOOR -12 JARIGEN 

 

 

 
 

 KAMPEN VAN FREETIME (zonder overnachting) 

WAT Het aanbod aan externaatskampen in Gent tijdens alle schoolvakanties staat 
open voor iedereen, én is ook gelinkt aan de UiTPAS. D.w.z. dat al het aanbod 
van de krokusvakantie die momenteel online staat ook bereikbaar is voor 
houders van een UiTPAS met kansentarief. Dit is 80% korting op de kampprijs. 

VOOR WIE 3 - 14 jaar 

WANNEER Maandag 12 februari tot 16 februari 2018 
Van 9 tot 16 uur (opvang van 7u45-9u en van 16-18 uur) 

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

PRIJS Verschillend naargelang kamp: UiTPAS met kansentarief krijgt 80% korting! 

CONTACT Kampen in de krokusvakantie + INSCHRIJVEN via: 
https://freetime.be/vakanties/?type_id=&age_id=&period_id=&region_id=1&
category_id%5B%5D=2&submit_filter_form=1  

 
 

 SPORTKAMPEN SPORTDIENST 

WAT Verschillende sportkampen (ruim sportaanbod) 

VOOR WIE 4-15  jaar 

WANNEER Het programma voor de krokus- en paasvakantie staat online: Inschrijven 
verplicht! Er zijn nog plaatsen vrij. https://stad.gent/sport2/sportkampen  

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

PRIJS INSCHRIJVEN kan via de website, telefonisch of ter plaatse bij de Sportdienst. 
Een UiTPAS met kansentarief geeft recht op een korting van 80 % 

CONTACT Sportdienst (Huis van de Sport, Zuiderlaan 13), 
https://stad.gent/sport, sportdienst@stad.gent, 09 266 80 00 

 
 
 

 SPORTKAMPEN SPORTDIENST: Leren zwemmen  

WAT Leren zwemmen 

VOOR WIE 7-11 jaar (geboortejaar 2007-2010) 

WANNEER Van 12 t/m 16 februari, 9 - 10.15 uur of 10.45 tot 12 uur 

WAAR Zwembad Rooigem 

PRIJS € 17, met UiTPAS met kansentarief: € 3,40  
INSCHRIJVEN kan via de website, telefonisch of ter plaatse bij de Sportdienst 

CONTACT Sportdienst (Huis van de Sport, Zuiderlaan 13), 
https://stad.gent/sport2/sportkampen,  sportdienst@stad.gent,  
09 266 80 00 

Cultuur  Sport   Jeugd  Andere 
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 JEF FESTIVAL 2018 

WAT In de krokusvakantie kan je op het JEF festival in Antwerpen, Brugge, Gent, 
Kortrijk en Strombeek-Bever supergoeie films komen bekijken voor alle 
leeftijden. Onder het thema 'JEF kok' is dit hét filmfeest voor jonge filmfans, 
met exclusieve premières en masterclasses.  

VOOR WIE Verschillende leeftijden: bekijk het overzicht 

WANNEER Zaterdag 10/02/2018 en zondag 11/02/2018 

WAAR Sphinx Cinema, Sint-Michielshelling 3, 9000 Gent 
Studio Skoop, Sint-Annaplein 63, 9000 Gent 

PRIJS Sphinx: €7 / €1,9 UiTPAS met kansentarief 
Studio Skoop: €7 

CONTACT Bekijk het programma: https://www.jeffestival.be/programma 

 
 
 
 
 
 

 DE KLEINE PRINS: animatiefilm  

WAT Regisseur Mark Osborne kapselde het klassieke sprookje in de belevenissen 
van een nieuwsgierig schoolmeisje dat onder de knoet wordt gehouden 
door haar ziekelijk bemoeizuchtige en planmatige moeder. Wanneer 
moeder en dochter verhuizen, maakt het meisje kennis met de wat vreemde 
oude piloot, 'The Aviator'. Van hem hoort ze het verhaal over een piloot die 
crasht in de woestijn en de jongen van een vreemde planeet ontmoet. 

VOOR WIE +6 jaar 

WANNEER Zaterdag 10 februari om 14:30uur 
Zondag 11 februari om 10:30 uur en om 14:30 uur 
Maandag 12 februari om 14:30 uur 
Dinsdag 13 februari om 14:30uur 

WAAR Sphinx Cinema, Sint-Michielshelling 3, 9000 Gent 

PRIJS Normale prijs €7.50 
€6 (reductietarief; meer info hierover  https://www.sphinx-cinema.be/info ) 
€1.90 voor UiTPAS met kansentarief 

CONTACT Meer info:  https://www.sphinx-cinema.be/programma/film/de-kleine-
prins-nv  
Tel. 09 225 60 86 / mail: info@sphinx-cinema.be  
 
Zin in een andere film? 
Bekijk het programma https://www.sphinx-cinema.be/programma 

  TOEN MIJN VADER EEN STRUIK WERD: film  

WAT Toda woont met haar vader in een bakkerij. Ze weet alles van taart en gebak 
en is dol op papa’s trompetmuziek. Wanneer hij wordt weggeroepen om het 
land te verdedigen, staat Toda er plots alleen voor. Ze begint aan een 
spannende reis, op zoek naar haar moeder. 

https://www.jeffestival.be/programma
https://www.sphinx-cinema.be/info
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VOOR WIE +8 jaar 

WANNEER Op 14/02, 15/02, 16/02, 17/02 om 14:30uur  
Zondag 18/02 om 10:30 uur en om 14:30uur 

WAAR Sphinx Cinema, Sint-Michielshelling 3, 9000 Gent 

PRIJS Normale prijs €7.50 
€6 (reductietarief; meer info hierover  https://www.sphinx-cinema.be/info ) 
€1.90 voor UiTPAS met kansentarief 

CONTACT Meer info:  https://www.sphinx-cinema.be/programma/film/toen-mijn-
vader-een-struik-werd  
Tel. 09 225 60 86 / mail: info@sphinx-cinema.be  
 
Zin in een andere film? 
Bekijk het programma https://www.sphinx-cinema.be/programma 

 
 

  OPEN ATELIER: Materialenmarkt 

WAT I.S.M. Collectief Textiel organiseert ONBETAALBAAR een vierde Open Atelier 
weekend. Alles draait hergebruik en creativiteit: one man’s trash is another 
maker’s treasure. Op de materialenmarkt vindt je een weelde aan 
bronmaterialen waar je tijdens de workshops meteen mee aan de slag kan. 
Tover oude spullen en grondstoffen om tot nieuwe objecten en 
kunstwerken. De workshops focussen op hergebruik van hout, textiel en 
papier. 

VOOR WIE Alle leeftijden 

WANNEER 10 en 11 februari van 14uur tot 20 uur  
(extra: zondag brunch van 10uur tot 13 uur) 

WAAR CAMPO boma - bomastraat 35, 9000 GENT 

PRIJS kinderen: 2 euro, volwassenen: 5-10 euro 

CONTACT Vragen?: mieke@onbetaalbaar.com  
Facebookpagina:  https://www.facebook.com/ONBETAALBAAR/  
Website: www.onbetaalbaar.com  

 

 

 SPEURTOCHT ‘OUTSIDERKUNST’ 

WAT Ontdekkingsreis doorheen de wereld van de outsiderkunst. Kruip in het hoofd 
van enkele outsiderkunstenaars en haal de kunstenaar in jezelf naar boven. 

VOOR WIE 6-12 jaar  

WANNEER Dinsdag - vrijdag van 9 – 17uur 
Zaterdag - zondag van 13 – 17 uur 

WAAR Museum Dr. Guislain, Jozelf Guislainstraat 43, 9000 Gent 

PRIJS GRATIS 

CONTACT Website: https://www.uitmetvlieg.be/agenda/e/speurtocht-
outsiderkunst/fa2c6d50-e2f8-43a4-a6d1-47f5350d551b  
Vragen? info@museumdrguislain.be of tel. +32 9 2163595 

  PIEP, KIJK EN DOE! 

WAT Je krijgt een koffertje met foto's en potloden. De kinderen verkennen het 
museum 
van onder tot boven, van dino tot vogel, van schelp tot mens. 

VOOR WIE 5-6 jaar 
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WANNEER Zondag 11 februari van 14:00 tot 17:30 
Maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 februari telkens van 09:00 tot 17:00 
Zondag 18 februari van 14:00 tot 17:30 

WAAR De Wereld van Kina (het Huis), St.-Pietersplein 14, 9000 Gent 

PRIJS De speurtocht kost: €0.25(aankopen aan de kassa) 
Kinderen tot 18 jaar: gratis inkom 

CONTACT Meer info:  http://wereldvankinahuis.doosg-001.openminds.be/piep-kijk-en-
doe  
tel. 09 244 73 73, kinahuis@stad.gent  

 
 

  MET HALIET OP STENENJACHT 

WAT Haliet neemt je mee op stenenjacht doorheen onze gloednieuwe 
tentoonstelling over gesteenten en mineralen, Kei-Cool. Met je eigen 
verzamelkoffertje in de hand ga je op zoek naar de 10 opdrachten. 

VOOR WIE 4-7 jaar 

WANNEER Zondag 11 februari van 14:00 tot 17:30 
Maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 februari telkens van 09:00 tot 17:00 
Zondag 18 februari van 14:00 tot 17:30 

WAAR De Wereld van Kina (het Huis), St.-Pietersplein 14, 9000 Gent 

PRIJS De speurtocht kost: €1 (aankopen aan de kassa) 
Kinderen tot 18 jaar: gratis inkom 

CONTACT Meer info: http://wereldvankinahuis.doosg-001.openminds.be/met-haliet-op-
stenenjacht  
tel. 09 244 73 73, kinahuis@stad.gent  

 
 

  FLITSENDE JULES 

WAT Jules nam op zijn wereldreis mooie kiekjes. Maar waar zijn die gebleven? 
Hij is ze ergens kwijtgespeeld. Helpen jullie Flitsende Jules op weg? 

VOOR WIE 8-12 jaar 

WANNEER Zondag 11 februari van 14:00 tot 17:30 
Maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 februari telkens van 09:00 tot 17:00 
Zondag 18 februari van 14:00 tot 17:30 

WAAR De Wereld van Kina (het Huis), St.-Pietersplein 14, 9000 Gent 

PRIJS De speurtocht kost: €0.50 (aankopen aan de kassa) 
Kinderen tot 18 jaar: gratis inkom 

CONTACT Meer info: http://wereldvankinahuis.doosg-001.openminds.be/flitsende-jules  
tel. 09 244 73 73, kinahuis@stad.gent  

  PANDORA PIXEL 

WAT Kleurrijke speurtocht over de wisselwerking tussen mens, natuur en klimaat. 
Het meisje Pandora opent op een dag haar kist en dan breekt de hel los... 

VOOR WIE Pandora Pixel mini: 8-10 jaar 
Pandora Pixel maxi: 10-12 jaar 

WANNEER Zondag 11 februari van 14:00 tot 17:30 

http://wereldvankinahuis.doosg-001.openminds.be/piep-kijk-en-doe
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Maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 februari telkens van 09:00 tot 17:00 
Zondag 18 februari van 14:00 tot 17:30 

WAAR De Wereld van Kina (het Huis), St.-Pietersplein 14, 9000 Gent 

PRIJS De speurtocht kost: €0.50 (aankopen aan de kassa) 
Kinderen tot 18 jaar: gratis inkom 

CONTACT Meer info: http://wereldvankinahuis.doosg-001.openminds.be/pandora-pixel   
tel. 09 244 73 73, kinahuis@stad.gent  

 
 
 

 GEVEDERDE VRIENDEN: krokusatelier voor kinderen 

WAT Heilige duiven, opgezette eenden, paradijsvogels, kleurrijke hanen,… De 
collectie van het museum bezit heel wat vogels. We gaan op zoek in de 
museumzalen en maken in het atelier zelf kunstwerken met snavels en 
pluimen. 

VOOR WIE 7-12 jaar 

WANNEER Van dinsdag 13 februari tot en met vrijdag 16 februari 2018 
Van 10-16 uur 

WAAR Museum voor Schone Kunsten (MSK), Fernand Scribedreef 1, 9000 Gent   

PRIJS € 100 
UiTPAS met kansentarief: €20 

CONTACT RESERVEREN en meer info: 
https://www.uitmetvlieg.be/agenda/e/krokusatelier-voor-kinderen-
gevederde-vrienden/e343ebe1-4295-4882-abac-d5c00f402c0c  

 
 
 

 ZWEMBADEN 

WAT Zwemmen tijdens de krokusvakantie in één van de Gentse zwembaden 

VOOR WIE Iedereen  

WANNEER Zaterdag 10 februari tot en met zondag 18 februari 2018 

WAAR Diverse locaties 

PRIJS Tot 25 jaar: €1,70 per zwembeurt 
UiTPAS met kansentarief: €0,60 

CONTACT Bekijk de openingsuren per zwembad op:  
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Zwembadfolder%2017-
18_0.pdf (pagina 21-23) 

 IJSBAAN KRISTALLIJN 

WAT Publieke schaatsbeurten 

VOOR WIE Iedereen  

WANNEER 10 februari tot en met 18 februari 2018 
Maandag: 10-11.30 uur en van 14-18 uur 
Dinsdag t.e.m. zondag: 10-11 uur, 14-18 uur en van 20-21.30 uur 

WAAR Warmoezeniersweg 20, 9000 Gent 
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PRIJS €6 

CONTACT http://www.kristallijn.be/index.html 

 
 

 KROKUSKRIEBELS: Op zwier met Mike de mier  

WAT Mike neemt jullie mee op zwier in de wereld van Kina, het natuurmuseum 
voor kinderen en jongeren.  Onderweg daagt hij jullie uit om samen te 
tekenen, zoeken, doen, voelen, raden en bewegen. 

VOOR WIE 8-12 jaar 

WANNEER Zondag 11 februari van 14:00 tot 17:30 
Maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 februari telkens van 09:00 tot 17:00 
Zondag 18 februari van 14:00 tot 17:30 

WAAR De Wereld van Kina (het Huis), St.-Pietersplein 14, 9000 Gent 

PRIJS De speurtocht kost: €0.50 (aankopen aan de kassa) 
Kinderen tot 18 jaar: gratis inkom 
Volwassenen: €3 inkom 
UiTPAS aan verhoogde tegemoetkoming (Gentenaars): €0.30 
UiTPAS aan verhoogde tegemoetkoming (niet-Gentenaars): €0.60 
Leden van de Gezinsbond: €0.25 

CONTACT Meer info:  http://www.krokuskriebels.be/activiteit/op-zwier-met-mike-de-
mier  
Vragen? Tel. 09 244 73 73, kinahuis@stad.gent  

 
 

 KROKUSKRIEBELS: Robot Ozobot 

WAT Na een speelse verkenning van de tentoonstelling ‘Hello, Robot.’ ga je zelf aan 
de slag. Elke familie ontwerpt een parcours voor een Ozobot. Teken of bouw 
een berglandschap, museum of sprookjeskasteel. De Ozobot volgt de lijnen die 
je tekent en voert de opdrachten uit. 

VOOR WIE 6-12 jaar 

WANNEER Dinsdag 13 februari van 14:00 tot 16:30 uur 
Vrijdag 16 februari van 14:00 tot 16:30 uur 

WAAR Design museum Gent, Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent 

PRIJS 6-12 jaar: €6 / UiTPAS met kansentarief: €1.20 
Volwassenen: €15/ UiTPAS met kansentarief: €3 

CONTACT RESERVEREN via: http://www.designmuseumgent.be/agenda  
Vragen? Tel. 09 267 99 99 of via mail 
designmuseum.publiekswerking@gent.be  

 KROKUSKRIEBELS: Ontdek je talent en je toekomst 

WAT Ga als laborant aan de slag met pipet en microscoop. Bestuur een schip in een 
computersimulatie. Bedenk stijlvolle oplossingen als schoonheidsspecialist ... 
Even leuk als leerrijk! Spelenderwijs maak je kennis met 50 beroepen, uit 11 
‘harde en zachte’ sectoren. Breng samen met een Kindertalentenfluisteraar je 
(vele) talenten in kaart. 

VOOR WIE 8-12 jaar 

http://www.kristallijn.be/index.html
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WANNEER Zondag 11 februari van 9:30 tot 16:30 uur 
Zondag 18 februari van 9:30 tot 16:30 uur 

WAAR Het Beroepenhuis, Doornzelestraat 86-92, 9000 Gent 

PRIJS Kinderen tot 10 jaar: GRATIS 
10-12 jaar: €6 / UiTPAS met kansentarief: €1.20 

CONTACT  Website: http://www.krokuskriebels.be/activiteit/ontdek-je-talent-en-je-
toekomst  
Vragen? Tel. 09 330 85 50 of info@beroepenhuis.be  

 
 

 KROKUSKRIBELS: Wees niet bang van angst  

(rondleiding + workshop) 

WAT Interactieve rondleiding en workshop 
Iedereen voelt zich wel eens angstig, het is van alle tijden en culturen. Maar 
hoe beïnvloedt dit ons leven? Kunnen we angstgevoelens behandelen of er 
controle over krijgen? En kan angst ook leuk zijn en ons zelfs helpen? We gaan 
samen op ontdekking in de Angst en laten ons nadien in de workshop 
inspireren door de vele maskers in de tentoonstelling.   

VOOR WIE 5-12 jaar 

WANNEER 13 februari 2018 om 14u 

WAAR Museum Dr. Guislain, jozef Guislainstraat 43, 9000 gent 

PRIJS GRATIS voor kinderen tot 12 jaar 
€1 voor -22 jaar 

CONTACT  info@museumdrguislain.be/ 09 216 35 95 

 
 

 KROKUSKRIBELS: Wees niet bang van angst (speurtocht) 

WAT Ga aan de hand van een speurtocht op ontdekking in de tentoonstelling. 
Daarna kan je in het museumcafé zelf aan de slag geïnspireerd door de vele 
kunstwerken. 

VOOR WIE 5-11 jaar 

WANNEER Altijd  

WAAR Museum Dr. Guislain, jozef Guislainstraat 43, 9000 gent 

PRIJS GRATIS voor kinderen tot 12 jaar 
€1 voor -22 jaar  
speurtocht krijg je GRATIS aan de balie 

CONTACT  info@museumdrguislain.be/ 09 216 35 95 

 KROKUSKRIEBELS: Peuters aan zet! (Buggy tour) 

WAT Altijd al eens een museum willen bezoeken met je kleine spruit? Dan is dit je 
kans! Het Museum Dr. Guislain organiseert een aangepast museumbezoek 
voor de allerkleinsten. Ontdek samen met je peuter op een speelse manier de 
kunstwerken in het museum. In de tentoonstelling zijn enkele zones voorzien 
waar je samen kan experimenteren. Kom kijken en spelen en laat je vooral 
verwonderen. 

VOOR WIE Peuters 1 jaar tot 2,5 jaar met begeleider 

http://www.krokuskriebels.be/activiteit/ontdek-je-talent-en-je-toekomst
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WANNEER Dinsdag 13 januari tot vrijdag 16 februari 2018 
Van 9-16 uur 

WAAR Museum Dr. Guislain, jozef Guislainstraat 43, 9000 gent 

PRIJS GRATIS voor kinderen 
Volwassenen: €8 / UiTPAS met kansentarief: €1.60 

CONTACT  info@museumdrguislain.be/ 09 216 35 95 

 

 
 

 KROKUSKRIEBELS: over schilderen 

WAT Geïnspireerd op de wondere schilderkunst van Gerhard Richter nodigt 
S.M.A.K. je uit voor een workshop 'over schilderen'. In de tentoonstelling 
ontdek je eerst hoe de kunstenaar schilderijen 'overschildert'. Richter stelt ons 
kijken in vraag. Daarna ga je ook zelf aan de slag.  
Breng een foto mee van jouw favoriete landschap of (gezins-)portret (A4-
formaat). Die beelden ga je dan Richteriaans en 'grijs' bewerken. 

VOOR WIE 4-12 jaar 

WANNEER Dinsdag 13 februari tot zaterdag 17 fabruari 2018 van 10:15 – 17:15 

WAAR S.M.A.K., Jan Hoetplein 1, 9000 Gent 

PRIJS Tot 12 jaar: GRATIS 
Volwassenen: €12 / UiTPAS met kansentarief: €2.40 
Leden gezinsbond: €6 

CONTACT  Meer info: http://smak.be/nl/agenda/krokuskriebels  

 
 

 KROKUSKRIEBELS: Kinderpoëzieroute 

WAT een parcours langs tien topwerken uit het MSK, samengebracht met tien 
gedichten van bekende Vlaamse en Nederlandse schrijvers. Al spelend met 
taal en beeld leer je met het gezin meer over poëzie, kunst en over de 
museumcollectie. 

VOOR WIE 6-12 jaar 

WANNEER Van dinsdag 13 februari tot zondag 18 februari 2018 van 10.00 tot 18.00 uur 

WAAR Museum voor Schone Kunsten, Fernand Scribedreef 1, 9000 Gent 

PRIJS tot 12 jaar: €1 voor het boekje, de toegang is GRATIS 
volwassenen: €9 (€8 voor de toegang + €1 voor het boekje) 
UiTPAS met kansentarief: €1,60 
Leden van de Gezinsbond krijgen op vertoon van hun lidkaart 50%korting. 

CONTACT  Meer info: https://www.mskgent.be/nl/activiteiten/krokuskriebels-
kinderpoezieroute  

 KROKUSKRIEBELS: Op stap met Emma en Emiel 

WAT Met Emma en Emiel trekken de kleuters door het museum. Spelenderwijs 
ontdekken ze hoe de arbeiders en hun families vroeger leefden. 

VOOR WIE 3-6 jaar 

WANNEER zaterdag 10 februari tot dinsdag 13 februari 2018 en  
donderdag 15 februari tot zondag 18 februari 2018 
telkens van 10-18 uur 

WAAR MIAT, Minnemeers 10, 9000 Gent 

mailto:info@museumdrguislain.be/
http://smak.be/nl/agenda/krokuskriebels
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PRIJS €6 per boekje, museumtoegang is GRATIS voor kinderen 

CONTACT Meer info: 
http://www.miat.gent.be/nl/activiteiten/museumspelen/museumspel-voor-
kleuters-op-stap-met-emma-en-emiel  

 
 

 KROKUSKRIEBELS: Een zakje vol verrassingen 

WAT Gewapend met een zak met spulletjes: een boekje, kleurpotloden en papier, 
gaan de kinderen op zoek naar de opdrachtjes. Op elke verdieping is er wel 
iets speciaals: naar buiten kijken van bovenaf, een echte drukkerij, een 
katoenfabriek, te veel om op te noemen. 

VOOR WIE Gezinnen met kinderen van 6-12 jaar 

WANNEER zaterdag 10 februari tot dinsdag 13 februari 2018 en  
donderdag 15 februari tot zondag 18 februari 2018 
telkens van 10-18 uur 

WAAR MIAT, Minnemeers 10, 9000 Gent 

PRIJS € 6 per zakje, museumtoegang is GRATIS voor kinderen 

CONTACT Meer info:  
http://www.miat.gent.be/nl/activiteiten/museumspelen/museumspel-een-
zakje-vol-verrassingen  

 

 KROKUSKRIEBELS: Kidkastkraak 

WAT Flor, Felix, Emma en Kristel lieten hun spullen achter in het Museum over 
Industrie, Arbeid en Textiel. Ga op zoek in de tentoonstelling, ontdek hun 
verhaal en los onderweg allerlei opdrachten op. In ruil krijg je telkens een 
stukje van een code. Zo ervaar je hoe het leven van de arbeiders en hun 
families de laatste 200 jaar veranderde. Kan jij de code kraken? 

VOOR WIE +8 jaar 

WANNEER zaterdag 10 februari tot dinsdag 13 februari 2018 en  
donderdag 15 februari tot zondag 18 februari 2018 
telkens van 10-18 uur 

WAAR MIAT, Minnemeers 10, 9000 Gent 

PRIJS €6 

CONTACT Meer info: http://www.krokuskriebels.be/activiteit/kidkastkraak  

 
 
 

 GROOT EN KLEIN IN HET NIEUWE HUIS VAN ALIJN 

WAT Het Huis van Alijn zit in een nieuw jasje. Je ontdekt er hoe het dagelijks leven 
vroeger was. Verkleed je op je paasbest, blader samen in fotoalbums uit oma’s 
tijd, verwonder je over de oude filmpjes, knutsel met het vakantieboek uit 
papa’s kindertijd, speel in het depot van Sinterklaas en snuif de geur van 
vroeger op. 

VOOR WIE 4-12 jaar 

WANNEER Zaterdag 10 februari t.e.m. dinsdag 13 februari van 10-18 uur 
Donderdag 15 februari t.e.m. zondag 18 februari van 10-18 uur 

http://www.miat.gent.be/nl/activiteiten/museumspelen/museumspel-voor-kleuters-op-stap-met-emma-en-emiel
http://www.miat.gent.be/nl/activiteiten/museumspelen/museumspel-voor-kleuters-op-stap-met-emma-en-emiel
http://www.miat.gent.be/nl/activiteiten/museumspelen/museumspel-een-zakje-vol-verrassingen
http://www.miat.gent.be/nl/activiteiten/museumspelen/museumspel-een-zakje-vol-verrassingen
http://www.krokuskriebels.be/activiteit/kidkastkraak


 
 

WAAR Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent 

PRIJS Kinderen tot 12 jaar: GRATIS 
Volwassenen: €6 / UiTPAS met kansentarief: €1.20 

CONTACT Website: http://www.krokuskriebels.be/activiteit/groot-en-klein-het-nieuwe-
huis-van-alijn   
Meer info: 09/2353800 of info@huisvanalijn.be  

 

 SPEELPLEINWERKINGEN 

WAT Op een speelpleinwerking kunnen kinderen spelen en deelnemen aan 
georganiseerde activiteiten. De kinderen worden begeleid door animatoren. 

VOOR WIE Verschillende leeftijden tussen 3 en 15 jaar 

WANNEER Tijdens de schoolvakanties 

WAAR Bijna in elke wijk in Gent 

PRIJS Meeste zijn GRATIS, anderen vragen een kleine vergoeding 

CONTACT Meer info en overzicht van de speelpleinwerkingen: 
https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-
tijd/jeugd/ouders/vakantieaanbod/speelpleinwerkingen-
gent/speelpleinwerking  

http://www.krokuskriebels.be/activiteit/groot-en-klein-het-nieuwe-huis-van-alijn
http://www.krokuskriebels.be/activiteit/groot-en-klein-het-nieuwe-huis-van-alijn
mailto:info@huisvanalijn.be
https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/jeugd/ouders/vakantieaanbod/speelpleinwerkingen-gent/speelpleinwerking
https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/jeugd/ouders/vakantieaanbod/speelpleinwerkingen-gent/speelpleinwerking
https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/jeugd/ouders/vakantieaanbod/speelpleinwerkingen-gent/speelpleinwerking

