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Open aanbod  Sportmobiel  
WAT Een wagen volgeladen met allerlei sportmateriaal (viking kubb, petanque, 

(panna)voetbal, slacklines, badminton, (mini) basketbal, atletiekmateriaal, …) 
rijdt langs verschillende Gentse parken en pleinen.  

VOOR WIE Inwoners, jong en oud 

WANNEER Week 1: Dinsdag 3 tot en met donderdag 5 april 
Week 2:  Maandag 9 tot en met donderdag 12 april 
Telkens van 14 tot 17 uur 

WAAR Week 1: Rerum-Novarumplein  
Week 2:  Arbedpark 

PRIJS GRATIS 

CONTACT Sportdienst 09 266 80 00  
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/20180206_PU_18_0014
8_Pretkamjonet%20paasbrochure_BROCH_St_A5_LR.pdf  

 

Gesloten aanbod Pretfabriek  
WAT De Pretfabriek is een speelpleinwerking waarbij kinderen en jongeren zich 

kunnen uitleven op verschillende manieren. (vb. bouwhoek, knutselhoek, 
gocartparcours, zandbak,…). Een gevarieerd speelaanbod en de keuze van het 
kind staan centraal. Op regelmatige tijdstippen worden er ook extra 
activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld zwemmen. 

VOOR WIE 3-15 jaar 

WANNEER Van dinsdag 3 april tot vrijdag 6 april en  
maandag 9 april tot en met donderdag 12 april 
Voormiddag: 9.30 – 13u + namiddag: 13.30 – 16.30u 
Opvang mogelijk tussen 8-9.30 uur en 16.30-18 uur 

WAAR Basisschool De Wijze Boom, Sint-Baafskouterstraat 129,  
9040 Sint-Amandsberg (vlakbij Sint-Baafskouterpark en Rozebroeken) 

PRIJS Halve dag: € 3,50 → sociaal tarief/UiTPAS met kansentarief: € 0,70 
Volle dag: € 5,50 → sociaal tarief/UiTPAS met kansentarief: € 1,10 

CONTACT INSCHRIJVEN hoeft niet, maar is een meerwaarde: de gegevens van jouw kind 
kan je vanaf 19 februari registreren via Gentinfo op het nummer 09 210 10 10. 
 
Meer info: https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-
tijd/jeugd/ouders/vakantieaanbod/speelpleinwerkingen-gent/de-pretfabriek-
pret-aan-de-lopende-band  

 

Cultuur  Sport   Jeugd  Andere  

Open aanbod: je komt en gaat wanneer je wilt 

Gesloten aanbod: je moet een bepaald uur/van begin tot einde aanwezig zijn 
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Open aanbod De Sportkar 
WAT een bakfiets boordevol sportmateriaal die vrolijk van plein naar plein bolt. We 

toveren er alle soorten ballen, tennisrackets, springtouwen, hoepels, steps, 
frisbees en nog een heleboel meer uit. Bedenk je eigen sportparcours, bouw 
het park om tot een heus tennisveld of trek gewoon aan de mouw van een 
enthousiaste Sportaround vrijwilliger wanneer je niet meer weet wat gedaan!  

VOOR WIE Kinderen van 4 tot 14 vinden zeker iets in de kar maar ook de allerkleinsten, 
jongeren en mama’s en papa’s zijn meer dan welkom. 

WANNEER Elke woensdag in de paasvakantie (4 en 11 april) 
Telkens van 14-16 uur 

WAAR Moscou – Vogelhoek: De Porre 

PRIJS GRATIS 

CONTACT Sportaround 0496/90.55.34 of info@sportaround.be  
Meer info: 
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/20180206_PU_18_0014
8_Pretkamjonet%20paasbrochure_BROCH_St_A5_LR.pdf 

 
 

 
 
 
 
 

Open + gesloten  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 paasvakantie 

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 

Open aanbod Sterrenkijkavond 
WAT In geval van helder weer kijk je onder begeleiding door de telescopen naar de 

sterren, maan en planeten. Ook een bezoek aan het weerstation en een 3D-
voorstelling horen tot de mogelijkheden. 

VOOR WIE Iedereen 

WANNEER Elke woensdagavond tussen 20:00 en 22:30 uur 

WAAR UGent-Volkssterrenwacht Armand Pien, Gezusters Lovelingstraat 1, 9000 Gent 

PRIJS GRATIS 

CONTACT info@armandpien.be of  09 264 36 74 
Meer info: https://uitin.gent.be/agenda/e/sterrenkijkavond/68985322-61ec-
4dfb-908b-f0817da27d58  
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Gesloten aanbod  Ballet en Hedendaagse dans 
WAT 5-daags danskamp: Hoe brengen we ons eigen verhaal met de danstaal waar 

jij over beschikt? Samen gaan we op zoek naar jouw expressiemogelijkheden 
en hoe gebruiken we die om tot een choreografie te komen? Je zal het snel 
merken: er zit meer in je dan je dacht. Uiteraard werken we dagelijks aan onze 
balletroutines. Op de grond en aan de bar verfijnen we de technieken die jij 
nodig hebt. In de hedendaagse dans blijven we verder zoeken naar 
mogelijkheden en ook daar komen verschillende technieken goed van pas. 

VOOR WIE 8 – 15 jaar 

WANNEER Maandag 9 april tem vrijdag 13 april 
Van 9 - 16u (opvang van 8u30 tot 9u en van 16u30 tot 17u) 

WAAR Danshuis De Ingang, Hurstweg 8, 9000 Gent 

PRIJS € 134 → UiTPAS met kansentarief € 40 

CONTACT info@de-ingang.be  
INSCHRIJVEN via www.de-ingang.be 

 

Gesloten aanbod  Kampen van Freetime (zonder overnachting) 
WAT Inschrijvingen voor paas- en zomervakantie zijn lopende tot de vrijdag voor 

elke startende week kampen! 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 die momenteel online staat ook bereikbaar 
is voor houders van een UiTPAS met kansentarief.. 

VOOR WIE 3-16 jaar 

WANNEER Tijdens de paas- en zomervakantie 

WAAR Diverse locaties in Gent 

PRIJS 80% korting op de kampprijs met UiTPAS met kansentarief 

CONTACT Info en  INSCHRIJVEN : 
https://freetime.be/vakanties/?type_id=&age_id=&period_id=&region_id=1&
category_id%5B%5D=2&submit_filter_form=1  

 

 

open aanbod Kunstenspeelplaats 
WAT Kom in april tijdens de Jong & Wijze Maand samen spelen en kunst maken op 

de Kunstenspeelplaats van das Kunst op het Gouden Leeuwplein. Elke 
woensdag- en zaterdagmiddag gaan de kunstenaars van das Kunst met 
kinderen en jongeren aan de slag om in, op en rond een grote, ronde, metalen 
constructie een echt kunstwerk te maken. 

VOOR WIE Kinderen en jongeren 

WANNEER vanaf april tot eind september: telkens van 13:30 – 17:30 uur 
woensdag 4  en zaterdag 7 april 
woensdag 11 en zaterdag 14 april 
woensdag 18 en zaterdag 21 april 
woensdag 25 en zaterdag 28 april 

WAAR Goudenleeuwplein: tussen het Stadhuis en de Stadshal. 

PRIJS GRATIS 

CONTACT Meer info: http://daskunst.be/gent/kunstenspeelplaats/  
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