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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_00
148_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 Spelotheken vzw Jong 
WAT De spelotheek laat ouders en kinderen kennismaken met verschillende 

soorten speelgoed, video’s, dvd’s en boekjes. Leden kunnen er speelgoed 
lenen. Er zijn 7 spelotheken verspreid in Gent. 

VOOR WIE Kinderen tot 12 jaar en hun ouders 

WANNEER Verschilt van spelotheek tot spelotheek. Check de website voor de details. 

WAAR Op verschillende plaatsen in Gent 

PRIJS Lidgeld kost € 2 voor een volledig jaar- ontlenen is gratis! 

CONTACT Bekijk het overzicht: https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-
tijd/jeugd/ouders/spelotheken  

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 Pretkamjonet  
WAT Prettig gestoorde camionette die van buurtplein tot buurtpark tuft, 

boordevol speel- en spelmateriaal: gocarts, skateboards, reuze spelen, 
sportmateriaal, circusspullen, een springkasteel en een stel knotsgekke 
animatoren. Meer dan genoeg voor een onvergetelijke speelnamiddag! 

VOOR WIE 4-12 jaar 

WANNEER Vanaf dinsdag 3 april t.e.m. donderdag 12 april telkens van 14-17uur 

WAAR Verschillende wijken: bekijk het overzicht 

PRIJS GRATIS 

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

 

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  

 
 

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 
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Open aanbod Verteluurtje voor kleuters 
WAT Vertel- of voorleesuurtje voor kleuters en hun (groot)ouders. Soms met 

muziek, tekenen, theater, kamishibai, verteltheatertje... of in twee talen. 

VOOR WIE Kleuters: 4-6 jaar 

WANNEER Zaterdag 7 april van 11:00 – 11:45 uur 

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

PRIJS GRATIS: reserveren is niet nodig 

CONTACT Meer info: https://uitin.gent.be/agenda/e/verteluurtje-voor-kleuters-4-6-
jaar/cc56b1f7-ad23-4599-a033-0e96c837b4fc  

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  

 

 

 

Gesloten aanbod Pierke: De Leerling-Tovenaar 
WAT Poppentheater met Pierke: Pierke is aanvaard als leerling-tovenaar bij Merlijn, 

de beroemde magiër. Merlijn is heel gekend en geliefd bij de mensen uit de 
omgeving omdat hij helpt waar hij kan. Zo slaagt hij er in om in een mum van 
tijd de verdwenen kroon van de koning terug te vinden. 

VOOR WIE +5 jaar 

WANNEER Woensdag 4 april van 15.30-17 uur 
Woensdag 11 april van 15.30-17 uur 

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

PRIJS € 5 → UiTPAS met kansentarief € 1 

CONTACT Meer info en TICKETS: https://www.uitmetvlieg.be/agenda/e/de-leerling-
tovenaar-poppentheater-met-pierke/044dad30-4bde-4cd2-9e89-
2c1bea6e9859  

 

Gesloten aanbod Pierke Van Alijn: Zilvertraantje 
WAT Wanneer Annelies, het dochtertje van de baron, in het Toverbos van het 

zilverwater drinkt en zilveren traantjes weent, ziet heks Herbolijn haar kans 
om rijk te worden. De Heks maakt plannen om Annelies gevangen te nemen. 

VOOR WIE +3 jaar 

WANNEER Woensdag 4 april en zaterdag 7 april van 14:30-16:00 uur 

WAAR Museumzolder, Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 GENT 

PRIJS € 5 → UiTPAS met kansentarief € 1 

CONTACT Meer info en TICKETS:  Uitbureau Gent - Veldstraat 82B - 9000 Gent 
09 233 77 88  / tickets@uitbureau.be  
Meer info: https://uitin.gent.be/agenda/e/poppentheater-met-pierke-van-
alijn-zilvertraantje/0edfed96-5ec2-4583-a08e-0b6691269976  
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Film ZOOks: animatiefilm 
WAT Robin leeft in een wereld waar de natuur taboe is. Planten zijn vies, vlinders 

gevaarlijk en het woud is strikt verboden terrein. 

VOOR WIE +8 jaar 

WANNEER Zaterdag 31 maart 14:30 – 16:00 uur 
Zondag 1 april 11:00 – 12:30 uur en 14:30 – 16:00 uur 
Maandag 2 april 14:30 – 16:00 uur 
Dinsdag 3 april 14:30 – 16:00 uur 

WAAR Sphinx Cinema, Sint-Michielshelling 3, 9000 Gent 

PRIJS Normale prijs € 7,50  
€ 6 (reductietarief; meer info hierover https://www.sphinx-cinema.be/info ) 
UiTPAS met kansentarief € 1,90 

CONTACT Meer info en TICKETS: https://www.sphinx-
cinema.be/programma/film/zooks-1  

 
 

Film Raafje met de rode sok 
WAT Raafje veroorzaakt een regelrechte ramp wanneer hij met zijn zeepkist tegen 

de voorraadschuur botst, waarin het eten van de dieren in het bos ligt 
opgeslagen! De voorraad eten rolt in de rivier en wordt door het water 
verzwolgen. Zonder eten zullen de dieren het erg moeilijk krijgen deze winter! 
Raafje wil het goedmaken, maar hoe? 

VOOR WIE +4 jaar 

WANNEER Woensdag 4 april tem zaterdag 7 april telkens om 14:30 uur 
Zondag 8 april om 11:00 uur of 14:30 uur 
Maandag 9 april om 14:30  
Dinsdag 10 april om 14:30 

WAAR Sphinx Cinema, Sint-Michielshelling 3, 9000 Gent 

PRIJS Normale prijs € 7,50  
€ 6 (reductietarief; meer info hierover https://www.sphinx-cinema.be/info ) 
UiTPAS met kansentarief € 1,90 

CONTACT Meer info en TICKETS: https://www.sphinx-
cinema.be/programma/film/raafje-met-de-rode-sok  

 

Film Buurtspion  
WAT De tienjarige Agathe-Christine is een buitenbeentje én gek op mysteries. Ze wil 

daarom graag privédetective worden. Als ze op een dag de vreemde Vincent 
ontmoet, belandt ze in een ingewikkelde zaak. Telkens als ze de raadselachtige 
eenzaat ziet, voelt ze immers een raar gevoel in haar buik. Kan zij Vincents 
mysterie ontrafelen? 

VOOR WIE +6 jaar 

WANNEER Woensdag 11 april tem zaterdag 14 april telkens om 14:30 uur 
Zondag 15 april om 11:00 uur of 14:30 uur 

WAAR Sphinx Cinema, Sint-Michielshelling 3, 9000 Gent 

PRIJS Normale prijs € 7,50  
€ 6 (reductietarief; meer info hierover https://www.sphinx-cinema.be/info ) 
UiTPAS met kansentarief € 1,90 

CONTACT Meer info en TICKETS: https://www.sphinx-
cinema.be/programma/film/buurtspion  
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Gesloten aanbod  Lekker in je lijf 
WAT 4-daags danskamp waarbij gefocust wordt op de gewaarwordingen in het 

lichaam, waardoor je lekker in je lijf komt zitten! Een rijke ervaring voor 
kinderen. 

VOOR WIE 6-9 jaar 

WANNEER Dinsdag 3 april tem vrijdag 6 april   
Van 9-16 uur (opvang van 8u30 tot 9u en van 16u30 tot 17u). 

WAAR Danshuis De Ingang, Hurstweg 8, 9000 Gent 

PRIJS € 108 → UiTPAS met kansentarief € 32 

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

 
 

Gesloten aanbod  Kleuterdanskamp 
WAT 3-daags danskamp: Kleuters dansen en bewegen graag. Zet de muziek aan en 

bijna iedere kleuter begint onmiddellijk te dansen en te bewegen, elk op zijn 
eigen expressieve manier. Het is direct feest voor de kleuter.  
Aan de hand van een thema komt de kleuter in aanraking met nieuwe 
bewegingen, belevingen en ervaringen, zonder het plezierelement uit het oog 
te verliezen. Bij goed weer wandelen we naar de speeltuin op het Jan Yoens 
plein of picknicken we 's middags in het gras vlak bij de dansschool. 

VOOR WIE 4-7 jaar 

WANNEER Week 1: Woensdag 4 april tem vrijdag 6 april  OF 
Week 2: Maandag 9 april tem woensdag 11 april 
Van 9-16u (gratis opvang van 8u30 tot 9u en van 16u30 tot 17u). 

WAAR Danshuis De Ingang, Hurstweg 8, 9000 Gent 

PRIJS Prijs voor een week € 81 → UiTPAS met kansentarief € 24 

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

 
 

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 
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Gesloten aanbod  Groovy Ragga Dance mix 
WAT 4-daags danskamp: Hey "skywalkers"! Gaan jullie mee op reis, naar de 

toekomst en terug? Via sterren en planeten maar pas op voor de donder en 
bliksem! Gelukkig leren we behendige trucs om ons al dansend door de ruimte 
te bewegen.  En dankzij onze 'spacy'  outfits kunnen we veilig landen: thuis of 
misschien wel op de maan... We gooien wat hip hop, funky jazz, modern, latin- 
en new style in een pot en roeren ons zot. Gooien we daarbij nog wat 'stoere 
kicks', dan krijgen we de "Groovy Dance Mix". Ragga is een Afro-Jamaïcaanse 
dans waaraan hip hop elementen werden toegevoegd. Energieke 
dansbewegingen zijn kenmerkend. 

VOOR WIE 9-12 jaar  

WANNEER Dinsdag 3 april t.e.m. vrijdag 6 april 
Van 9u tot 16u (gratis opvang van 8u30 tot 9u en van 16u30 tot 17u). 

WAAR Danshuis De ingang, Hurstweg 8, 9000 Gent 

PRIJS € 108  / UiTPAS met kansentarief € 32 

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

 
 
 

Gesloten aanbod Drukken voor kinderen en hun (groot)ouders 
WAT In deze workshop ontwerp je samen de cover van een boek. Je maakt kennis 

met de techniek van linosnede. Je drukt je eigen ontwerp in de historische 
drukkerij van het museum. Tot slot tover je de cover om tot een nieuw boekje! 

VOOR WIE Kinderen +8 jaar en hun (groot)ouders 

WANNEER 3 april 2018 van 13:30 – 17:30 uur 

WAAR MIAT - Museum over Industrie, Arbeid en Textiel: Minnemeers 10, 9000  Gent 

PRIJS € 10/deelnemer → UiTPAS met kansentarief € 2 

CONTACT Meer info en RESERVEREN: Gentinfo online of 09/210.10.10 

 
 

Gesloten aanbod Steek je licht op! 
WAT Het MIAT toont haar lichtcollectie en zet enkele bijzondere lampen in de 

kijker. Die bekijken en beleven we. Vervolgens knutselen we een 
kaarsenhouder en een lampje ineen. We doen proefjes met licht. En we 
trekken ook naar buiten, op zoek naar mensen die ons vertellen hoe we 
doorheen de tijd omgaan met licht. 

VOOR WIE 8-10 jaar 

WANNEER Maandag 9 april tem  vrijdag 13 april 
Van 8.30-17.30 uur 

WAAR MIAT, Minnemeers 10, Gent 

PRIJS € 120 → UiTPAS met kansentarief € 24 

CONTACT Meer info en INSCHRIJVEN: 
http://www.miat.gent.be/nl/activiteiten/kinderen/paaskamp-steek-je-licht-op  
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Gesloten aanbod STAMdagkampje in de paasvakantie 
WAT De Bijlokesite wordt een heerlijke plakboel! Met kleurrijk plakband toveren we 

betonnen muren, stenen trappen en glazen wanden om tot een stad in de 
stad. Een plakstad!  

VOOR WIE 10-12 jaar 

WANNEER Donderdag 12 april van 10-16 uur (opvang vanaf 9u en tot 17u) 

WAAR STAM Stadsmuseum Gent, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent 

PRIJS € 25 → UiTPAS met kansentarief € 5  
Meebrengen: 10-uurtje, lunch, 4-uurtje, eventueel een drankje (water is 
voorzien) en eventueel een boek/strip/spelletje voor tijdens de opvang. 
Regenkledij en stapschoenen. 

CONTACT Meer info en INSCHRIJVEN:  
http://stamgent.be/nl_be/evenementen/dagkampje-2  

 
  

Gesloten aanbod Behendige beeldhouwers 
WAT Paasatelier voor kleuters: Deze week gaan we op verkenning en nemen we de 

beeldhouwwerken in het museum onder de loep. We bezoeken ook de 
tentoonstelling van de Italiaanse beeldhouwer Medardo Rosso, die op dat 
moment in het museum loopt. In het kinderatelier steken we zelf de handen 
uit de mouwen en gaan we aan de slag met gips, klei en was. 

VOOR WIE 4-6 jaar 

WANNEER Woensdag  4 april tem vrijdag 6 april  van 10-16uur 

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

PRIJS € 75 → UiTPAS met kansentarief € 15 

CONTACT Meer info en INSCHRIJVEN: 
https://www.uitmetvlieg.be/agenda/e/paasatelier-voor-kleuters-behendige-
beeldhouwers/3baa1a2b-0583-41a1-ae91-59706b9581bf#  

 
 
 
 

Gesloten aanbod Familieworkshop: 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 en hun (groot)ouders 

WANNEER Vrijdag 13 april 2018 van 10:15-12:45 uur 

WAAR Design museum Gent: Jan Breydelstraat 5, 9000  Gent 

PRIJS Volwassenen: € 15 → UiTPAS met kansentarief € 3 
Kinderen: € 6 → UiTPAS met kansentarief €1,20 

CONTACT Meer info en RESERVEREN:  
https://uitin.gent.be/agenda/e/familieworkshop-robot-ozobot/eb2e2675-
c573-4241-bf0a-e006fd4f6342 
Of via 09/267.99.99 

http://stamgent.be/nl_be/evenementen/dagkampje-2
https://www.uitmetvlieg.be/agenda/e/paasatelier-voor-kleuters-behendige-beeldhouwers/3baa1a2b-0583-41a1-ae91-59706b9581bf
https://www.uitmetvlieg.be/agenda/e/paasatelier-voor-kleuters-behendige-beeldhouwers/3baa1a2b-0583-41a1-ae91-59706b9581bf
https://uitin.gent.be/agenda/e/familieworkshop-robot-ozobot/eb2e2675-c573-4241-bf0a-e006fd4f6342
https://uitin.gent.be/agenda/e/familieworkshop-robot-ozobot/eb2e2675-c573-4241-bf0a-e006fd4f6342


 
 

Gesloten aanbod De Droomfabriek 
WAT Creakamp (externaatskamp): een gevarieerde mix van crea-activiteiten, 

afgewisseld met spel- en beweegactiviteiten.  

VOOR WIE 2,5 – 11 jaar 

WANNEER Dinsdag 3 april tot en met vrijdag 6 april, telkens van 9.00 uur tot 16.30 uur 
Vooropvang vanaf 8.00 uur en na-opvang tot 17.30 uur  

WAAR Sint-Lievenscollege Keizer Karel (Keizer Karelstraat 12, Gent) 

PRIJS € 129, warme maaltijd inbegrepen → UiTPAS met kansentarief € 25,80 

CONTACT Meer info en INSCHRIJVEN: http://creafant.be/themas.html 

 
 

Gesloten aanbod Kunstkenners 
WAT Creakamp (externaatskamp): een gevarieerde mix van crea-activiteiten, 

afgewisseld met spel- en beweegactiviteiten 

VOOR WIE 2,5 – 11 jaar 

WANNEER Dinsdag 3 april tem vrijdag 6 april, telkens van 9.00 uur tot 16.30 uur 
Vooropvang vanaf 8.00 uur en na-opvang tot 17.30 uur  

WAAR Sint-Lievenscollege Keizer Karel (Keizer Karelstraat 12, Gent) 

PRIJS € 129, warme maaltijd inbegrepen → UiTPAS met kansentarief € 25,80 

CONTACT liselotte@creafant.be  
Meer info en INSCHRIJVEN: http://creafant.be/themas.html 

 
 

Gesloten aanbod Circuskamp Pasen 
WAT Je leert lopen op een bal, jongleren, hangen aan de trapeze en nog veel meer. 

De circusworkshops worden afgewisseld met een paar creaworkshops. We 
maken ook een kleine voorstelling die we de laatste dag tonen aan familie en 
vriendjes. 

VOOR WIE 6-9 jaar 

WANNEER Maandag 9 april tot vrijdag 13 april 2018 van 9-16 uur 
Er is opvang van 8:30-9:00 uur en van 16:00-17:00 uur 

WAAR Circuszaal: Drongensesteenweg 146, 9000  Gent 

PRIJS € 140 → UiTPAS met kansentarief € 28 

CONTACT Meer info en RESERVEREN: https://uitin.gent.be/agenda/e/circuskamp-
pasen/35a859b5-04c9-4995-b14b-29fa90291737  

 

Gesloten aanbod Kampen van Idee Kids 
WAT Verschillende themakampen zonder overnachting in Gent.  

VOOR WIE Kinderen van 3-12 jaar 

WANNEER Tijdens de paasvakantie 

WAAR Atheneum Voskenslaan, Voskenslaan 60, 9000 Gent OF 
KTA MoBi,  Coupure Rechts 312, 9000 Gent 

PRIJS 80% korting op de kampprijs met UiTPAS met kansentarief 

CONTACT Meer info en INSCHRIJVEN: https://ideekids.be/kamp-
zoeken?key[0]=field_camp_theme_stay:0&key[1]=periode:1125&key[2]=perio
de:1126&key[3]=region:410&key[4]=region:383&key[5]=region:401  

http://creafant.be/themas.html
mailto:liselotte@creafant.be
http://creafant.be/themas.html
https://uitin.gent.be/agenda/e/circuskamp-pasen/35a859b5-04c9-4995-b14b-29fa90291737
https://uitin.gent.be/agenda/e/circuskamp-pasen/35a859b5-04c9-4995-b14b-29fa90291737
https://ideekids.be/kamp-zoeken?key%5b0%5d=field_camp_theme_stay:0&key%5b1%5d=periode:1125&key%5b2%5d=periode:1126&key%5b3%5d=region:410&key%5b4%5d=region:383&key%5b5%5d=region:401
https://ideekids.be/kamp-zoeken?key%5b0%5d=field_camp_theme_stay:0&key%5b1%5d=periode:1125&key%5b2%5d=periode:1126&key%5b3%5d=region:410&key%5b4%5d=region:383&key%5b5%5d=region:401
https://ideekids.be/kamp-zoeken?key%5b0%5d=field_camp_theme_stay:0&key%5b1%5d=periode:1125&key%5b2%5d=periode:1126&key%5b3%5d=region:410&key%5b4%5d=region:383&key%5b5%5d=region:401


 

Gesloten aanbod Kunstfabriek 
WAT Een week lang samen kunst maken, dat is waar Kunstfabriek voor staat. 

Tijdens de schoolvakanties staan verschillende jonge kunstenaars en een 
team doorwinterde vrijwilligers een hele week klaar met een grote 
gereedschapskist, een heleboel materiaal en een hoofd vol maffe ideeën om 
kinderen een onvergetelijke ervaring te bezorgen. Als slot volgt er een 
toonmoment. 

VOOR WIE 6-12 jaar 

WANNEER Paasvakantie 3 tot 6 april en 9 tot 13 april  
Van 9-16 uur (er is opvang vanaf 8:30 uur tot 17 uur) 

WAAR Het Chalet, Rozenbroekslag, 9040 Sint-Amandsberg       OF 
Academie voor Beeldende kunsten, Offerlaan 3, 9000 Gent 

PRIJS € 21 per dag → UiTPAS met kansentarief: € 4,20 

CONTACT INSCHRIJVEN: http://daskunst.be/gent/kunstfabriek/  
 

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.  

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  

 

Gesloten aanbod Kindertheaterfestival Spekken: Paaseditie 
WAT Horen jullie in de verte de Paasklokken reeds? Wij wel, dus dat wil zeggen dat 

ook Spekken Paaseditie eraan komt! Zoet theater voor de kinderen tijdens de 
eerste week van de paasvakantie. Wie komt er zoal op bezoek deze week? 
Wel wat dacht je van: De Gruffalo’s, Vos en Haas, Nijntje, Meneer Mol, Aadje 
Piraatje… Toch een kleurrijke bende, niet? Elke dag voorstellingen voor 
kinderen, kleuters en peuters in theater Tinnenpot. Voorafgaand aan elke 
voorstelling schilderen de kinderen hun eigen eitje om de paasboom mee 
kleur te geven. 

VOOR WIE 2-8 jaar 

WANNEER Eerste week paasvakantie: maandag april 2 tem vrijdag 6 april 2018 

WAAR Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, 9000 Gent 

PRIJS € 10 
Op vertoon van je UiTPAS: € 9 → UiTPAS met kansentarief: € 2* 
*Enkel aan de balie van het Uitbureau in de Veldstraat op vertoon van de 
UiTPAS en ID kaart 

CONTACT Tickets en info Uitbureau Gent vzw www.uitbureau.be - 09 233 77 88  
balie in de Veldstraat 82 – 9000 Gent 
Bekijk voorstellingen:  http://www.uitbureau.be/kindertheaterfestival-
spekken  

http://daskunst.be/gent/kunstfabriek/
https://freetime.be/vakanties/?type_id=&age_id=&period_id=&region_id=1&category_id%5B%5D=2&submit_filter_form=1
https://freetime.be/vakanties/?type_id=&age_id=&period_id=&region_id=1&category_id%5B%5D=2&submit_filter_form=1
http://www.uitbureau.be/
http://www.uitbureau.be/kindertheaterfestival-spekken
http://www.uitbureau.be/kindertheaterfestival-spekken


 

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/  

http://daskunst.be/gent/kunstenspeelplaats/

