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Leef je uit in de
Gentbrugse Meersen
De Gentbrugse Meersen zijn een groot parken natuurgebied. Dicht bij de bebouwing

ligt de klemtoon op recreatie, met een groot

speelplein, en een Blotevoetenpad. Dichter bij
de Schelde voert de natuur de boventoon en
kan je heerlijk wandelen.

Braemkasteelstraat Gentbrugge

stad.gent/gentbrugse-meersen

Wie rijdt mee?
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Volkssterrenwacht Armand Pien
Gaan slapen en opstaan
Sommige kleuters vragen zich wel eens af waarom ze
moeten slapen wanneer het donker wordt en opstaan

als de zon opkomt. Zit het mysterie van zon en de maan
hierachter? Waarom dat je de zon nooit ziet als het

donker wordt is nog te begrijpen, maar kan je de maan
echt niet overdag zien? En waarom verandert Janneke

Maan altijd van gestalte? Die kijkt toch niet rond zeker?

Hoe zit dat met die bollen in de hemel en wie geeft er nu
wel of niet licht? Allemaal vragen die je interactief zelf
kan achterhalen tijdens dit bezoek. Volgende thema’s
komen hierbij aan bod: zon, aarde en maan.

Rozier 44 - Gent

armandpien.be/page/bezoek-kleuters
info@rug-a-pien.be
09/264.36.74

Wie rijdt mee?
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Volkssterrenwacht Armand Pien
Kijk, ik zweef!
De kinderen ontdekken wat het is om een zwevend leven
te hebben in het Internationaal Ruimtestation. Vooral

de praktische kant om dagelijks dingen te doen, zoals

slapen, douchen en naar het toilet gaan, lijken grappig.

Toch zien we ook hoe ongewoon handig zwaartekracht

wel is voor ons leven. Daarnaast leren ze over de grootte
en de afstanden van de aarde en de maan, en vooral

hoe lang het duurt om naar de maan te vliegen met een
ruimtetuig. Volgende thema’s komen hierbij aan bod:
astronauten, satellieten, raketten, aarde en maan.

Rozier 44 - Gent

armandpien.be/page/bezoek-kleuters
info@rug-a-pien.be
09/264.36.74
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VOC Merelbeke
Dieren in nesten
Geleid bezoek met videofilm, rondleiding bij de
kooien met uitleg over de aanwezige dieren en

eventueel een vrijlating terug in de natuur van één of
meerdere herstelde dieren. Er is ook kans om gratis

een aangepaste verwerkingstaak mee te nemen met
opdrachten om thuis of in de klas uit te voeren.

Liedermeersweg 14, 9820 Merelbeke

vocmerelbeke.be/werking/educatieve-werking
09/230.46.46
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Wereld van Kina
Evolutie / De mens
Je mag niet denken dat de moderne mens er onmiddellijk
gekomen is. Hij is het resultaat van een lange evolutie
van mensaap tot Homo sapiens. De eersten in de rij
kunnen we niet echt mens noemen omdat ze meer

trekken hadden van de aap dan van de mens. Vanaf de

Homo habilis zie je een duidelijke ontwikkeling naar de
lichaamsbouw en het gezicht van de huidige mens. Het

verhaal van deze ontwikkeling wordt geïllustreerd aan de
hand van mooie tekeningen, afgietsels van schedels en
stenen werktuigen

De Wereld van Kina : Het Huis

Sint-Pietersplein 14, 9000 Gent

wereldvankinahuis.doosg-001.openminds.be/evolutie-de-mens
09/244.73.73

kinahuis@stad.gent
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Wereld van Kina
Het menselijk lichaam
Je lichaam is opgebouwd uit miljarden cellen. Cellen vormen

weefsels. Weefsels vormen op hun beurt organen. Elk orgaan

heeft in ons lichaam een belangrijke taak te vervullen. Je hart

klopt al van voor je geboren wordt. Het pompt je bloed doorheen
je lichaam. Zo bereiken zuurstof en voedingsstoffen alle delen

van je lichaam en krijgen je cellen de nodige energie. Je longen
leveren de zuurstof. Deze twee organen zijn zo belangrijk

dat ze beschermd worden door de borstkas, een deel van het

skelet. In twee zalen van het museum wordt het verhaal van de
verschillende stelsels en hun wisselwerking in de kijker gezet.

De Wereld van Kina : Het Huis

Sint-Pietersplein 14, 9000 Gent

http://wereldvankinahuis.doosg-001.openminds.be/de-mens
09/244.73.73

kinahuis@stad.gent
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Wereld van Kina
Zapland
In deze zaal zap je tussen drie onderwerpen: dino’s, insecten en de zee.
Dino’s, wie kent ze niet? En toch heeft geen enkel mens een dino in het echt gezien. Het
zijn dieren uit een ver verleden wiens soortgenoten, de reptielen, nu nog altijd bestaan.
Hoe ze 65 miljoen jaar geleden uitgestorven zijn, weten we nog altijd niet. Wat er nog
overblijft, zijn hun fossielen die ons veel duidelijk maken, maar soms voor nog meer
vragen zorgen. Er zijn veel theorieën over, zekerheid is er niet.

De zee, het strand, de zon, het water, de wind. De zee kan heel gemeen uithalen. Aan
de wolken kan je zien wat er op til is en ook de golven vertellen je veel. Je vindt hier

schelpen en vogels en andere vreemde creaturen. De weekdieren vormen één familie
maar ze verschillen heel sterk van elkaar. Strandvogels weten precies waar ze hun
voedsel onder het zand kunnen vinden. Kom maar kijken hoe dat werkt!

De insecten, we kennen ze wel: muggen, bijen, vliegen, vlinders, vlooien, luizen en

we kunnen er nog wel meer opnoemen. Er bestaan meer dan één miljoen soorten. Ze
hebben allemaal hetzelfde basismodel: kop, borststuk, achterlijf. De variatie op dit

basisthema is bijna eindeloos. Insecten bestaan al heel lang. De oudste fossielen zouden
300 miljoen jaar oud zijn. Na een bezoek aan Zapland hebben woorden als facetoog,
voelspriet, mimicry en metamorfose voor jou geen geheimen meer.
Voel je het al jeuken?

Sint-Pietersplein 14, 9000 Gent
wereldvankinahuis.doosg-001.
openminds.be/zapland

09/244.73.73
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Wereld van Kina
Tuin – 1001 stippen
Ontdek hier de magische wereld van paddenstoelen.

Enzo de eekhoorn vergezelt je op je tocht door het bos en geeft uitleg
bij elke uitdaging.

Neem plaats in de heksenkring en los het raadseltje over het mysterieuze stoeltje op of
luister naar het verhaaltje van Enzo op weg naar zijn vriendje Sjaakje, de slak. Met een

leuk gedichtje leer je zonder moeite de delen van een paddenstoel. Nadien stel je je eigen
paddenstoel samen.

Welke paddenstoel kan jou met zijn geur verleiden? De abrikozenrussula of toch liever de
grote stinkzwam? Doe de test en snuif de geuren op van de twee reuzenexemplaren.

Paddenstoelen hebben soms heel gekke vormen. Er bestaan paddenstoelen die lijken op een

aardappel, een fietszadel, een voetbal, een oor, een ster ... Gooi met de grote dobbelsteen en
draai de wijzer naar het voorwerp waarop de paddenstoel lijkt.

Doe de paddenstoelendans en geniet daarna van een welverdiende rust in het

paddenstoelenparadijs. Opgelet! De giftige paddenstoelen zijn niet ver weg. Maak tot slot
een leuke tekening van een piekhaarzwammetje, een boompuist of een oliebolzwam.

Berouw 55, 9000 Gent
wereldvankinahuis.doosg-001.
openminds.be/1001-stippen
09/225.05.42

kinatuin@stad.gent

Wie rijdt mee?

NAT
U

9

UR

Wereld van Kina
Tuin – De Honingbij
De tentoonstelling De Honingbij toont haar plaats in het dierenrijk,
hoe ze bloemen bestuift en hoe ze praat met haar zussen.

Met drukknoppen kun je het inwendige van een bij bestuderen.

In een korte film is te zien welke taken een werkster tijdens haar
leven verricht. Een maquette toont hoe een eitje in 21 dagen

evolueert tot een volwassen bij. Je komt ook te weten waarom
bijen zwermen en wat de bruidsvlucht en de darrenslacht is.

In een glazen observatiekast kan je van mei tot september een

levend bijenvolk bewonderen. Met wat geluk vind je de koningin

terug! Uiteraard ontdek je ook wat je als imker nodig hebt en hoe
je heerlijke honing kan oogsten.

Berouw 55, 9000 Gent
wereldvankinahuis.doosg-001.
openminds.be/de-honingbij
09/225.05.42
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Wereld van Kina
Tuin – Spinnen-Spinsels
Heb je een spinnenfobie? Of ben je net gefascineerd door deze
dieren? Wist je dat spinnen tal van kunstenaars inspireerden?
Luister op de banken naar muziek, gedichten, verhalen over
spinnen…

Reusachtige boeken met kijkgaten geven een overzicht van de spinnen en hun
verwanten.

Bestudeer de collectie inheemse spinnen van Prof.em. Jan Hublé, neem plaats aan
een microscoop en maak de spinnenpuzzel. Als je daarin slaagt, ben je een echte
spinnenkenner!

In de cocon zie je hoe het mannetje het vrouwtje verleidt en hoe spinnen vervellen.
Ontdek hoe de webben in de loop der tijden evolueerden.
Waag ook je kans en gooi een nepinsect naar het web.

Op de stukken van een reuzenschaakspel ontdek je de jachttechnieken van spinnen, lees
je over hun giftigheid en maak je kennis met hun vijanden.

Tenslotte zijn er nog Mathilde, Paola, Amalia en Letizia. Kom ook de collectie levende
vogelspinnen bewonderen!

Berouw 55, 9000 Gent
wereldvankinahuis.doosg-001.

openminds.be/spinnen-spinsels

09/225.05.42

kinatuin@stad.gent
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Wereld van Kina
Tuin – Tinkeltuin
De Tinkeltuin is een zintuigentuin van meer dan 1000 m² groot
voor jonge kinderen en is onderverdeeld in vijf verschillende
subtuintjes met een pergola als centraal vertrekpunt.
De Tinkeltuin straalt een sprookjesachtige sfeer uit.

Elk tuintje is in een andere stijl ingericht, er hoort telkens een elfje
bij en er staat één zintuig centraal.

Zo is er de voeltuin met Roosje als elfje, de smaaktuin met Peer,
de geurtuin met Tijm, de zientuin met Anemoon en de hoortuin
met Lotus.

Maak je bezoek aan de TinkelTuin nog leuker: haal aan het onthaal
het TinkelTuin doeboekje voor 1,5 euro.

Berouw 55, 9000 Gent
wereldvankinahuis.doosg-001.
openminds.be/tinkeltuin
09/225.05.42

kinatuin@stad.gent

Open van 1/4 tot 15/10
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Wereld van Kina
Met Haliet op stenenjacht
Haliet neemt je mee op stenenjacht doorheen deze gloednieuwe
tentoonstelling over gesteenten en mineralen, Kei-Cool. Met je

eigen verzamelkoffertje in de hand voer je de 10 opdrachten uit.

De Wereld Van Kina : Het Huis

Sint-Pietersplein 14, 9000 Gent
wereldvankinahuis.doosg-001.
openminds.be/met-haliet-opstenenjacht

09/244.73.73

kinahuis@stad.gent

VOOR KLEUTERS TUSSEN 4 & 7 JAAR
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Wereld van Kina
Piep, kijk en doe
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.

De Wereld Van Kina : Het Huis

Sint-Pietersplein 14, 9000 Gent
wereldvankinahuis.doosg-001.openminds.be/
piep-kijk-en-doe
09/244.73.73

kinahuis@stad.gent

VOOR KLEUTERS VAN 5 - 6 JAAR
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Wereld van Kina
Evolutie / Nieuwe tijd
Fossielen, ze prikkelen je fantasie.

Wanneer leefde dit dier, hoe zag zijn habitat eruit? Wat at hij?
Wie waren zijn vijanden? Leefden dino’s samen met sommige

zoogdieren? Ben je benieuwd naar het antwoord op deze vragen
dan krijg je hier zeker een antwoord. De tijdschaal met de

ontwikkeling van het leven op aarde, de mammoet, de holenbeer,
de wolharige neushoorn en het reuzenhert stofferen dit verhaal.
De Wereld Van Kina : Het Huis

Sint-Pietersplein 14, 9000 Gent
wereldvankinahuis.doosg-001.openminds.be/
evolutie-nieuwe-tijd
09/244.73.73

kinahuis@stad.gent
VOOR KLEUTERS VAN 5 - 6 JAAR
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Wereld van Kina
‘k Zag twee beren
Een berenleuke tentoonstelling over seksualiteit en relaties voor
kinderen. Kleuters en kinderen kunnen wel eens nieuwsgierig
worden als de poes jongen krijgt of als het eigen gezinnetje
uitbreiding neemt. Ze stellen dan heel wat vragen en als

volwassene vind je niet altijd het gepaste antwoord. Wij hebben de
oplossing in huis.

Breng een bezoek aan deze interactieve tentoonstelling. Op een
speelse manier worden vier grote thema's behandeld:

lichaam, voortplanting, seksualiteit en relaties. Er is ook aandacht
voor alle mogelijke gevoelens die kinderen hierbij hebben.
De Wereld Van Kina : Het Huis

Sint-Pietersplein 14, 9000 Gent
wereldvankinahuis.doosg-001.openmindsbe/
k-zag-2-beren
09/244.73.73

kinahuis@stad.gent
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Wereld van Kina
Kei cool
In deze kei-coole interactieve tentoonstelling treed je in de

voetsporen van een echte geoloog. Tijdens je tocht steek je heel
wat op over gesteenten en mineralen.

Je ontdekt het antwoord op vragen als: Kunnen stenen smelten? Hoe verschuiven

aardplaten? In een zingend portret getuigen gesteenten over hun ontstaan. Ook hun
gebruik als bouwmateriaal ontdek je hier. Kleurrijke mijnkarretjes nodigen je uit om
de gesteenten van heel dichtbij te bestuderen en kei-coole digitale spelletjes testen
je kennis. Verderop lokken honderden mineralen je naar de collectiekamer. Hun

eigenschappen (vorm , kleur, hardheid, magnetisme of breukvlakken) hebben voor jou

weldra geen geheimen meer. Bewonder in de schatkamer de glinsterende juwelen en mis
zeker de indrukwekkende fluorescerende mineralen niet.

De Wereld Van Kina : Het Huis

Sint-Pietersplein 14, 9000 Gent
wereldvankinahuis.doosg-001.openminds.be/kei-cool
09/244.73.73

kinahuis@stad.gent

VOOR KLEUTERS VAN 5 - 6 JAAR
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Wereld van Kina
Weekdieren
Wist je dat slakken, mossels en inktvissen allemaal weekdieren
zijn? Zij beschermen hun zachte lichaam met een schelp. De

meeste weekdieren leven in zee. Zij worden onderverdeeld in

drie klassen: slakken, tweekleppigen en koppotigen. In deze zaal
kan je een mooie collectie exotische schelpen van slakken en
tweekleppigen bewonderen.

De Wereld Van Kina : Het Huis

Sint-Pietersplein 14, 9000 Gent
wereldvankinahuis.doosg-001.openminds.be/weekdieren
09/244.73.73

kinahuis@stad.gent

VOOR KLEUTERS VAN 5 - 6 JAAR
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Jonge herders voor één dag
Scholen krijgen de kans om voor 60 euro met de
herder en zijn schapen op pad te gaan. Kinderen

van de lager onderwijs worden dan voor één dag
herder.

Een begeleider ontvangt de kinderen. Hij legt uit
wat een herder doet. De kinderen leren ook over
biodiversiteit en hoe schapen daartoe bijdragen.

Watersportbaan Gent
https://stad.gent/natuur-milieu/dieren/
schapen-grazen-op-de-gentsebermen/
jonge-herders-voor-een-dag
0472/82.65.98

jens@vzwdegrazer.be
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Museum voor de Geschiedenis
van de Wetenschappen
Onze ogen bedrogen
Tijdens deze laagdrempelige interactieve

workshop maken we spelenderwijs kennis met
hoe we zien en hoe onze ogen ons dikwijls

bedriegen. Thema’s die aan bod komen zijn

onder meer de werking van het menselijk oog,

perspectief, anamorfose, lichtbreking, bewegend
beeld en allerhande optische illusies.
Campus "De Sterre"

Krijgslaan 281 - gebouw S30
9000 Gent

09/264.49.30

sciencemuseum@UGent.be
VANAF HET VIERDE LEERJAAAR
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Volkssterrenwacht Armand Pien
Galilei’s bril
Naast een bezoek aan de telescopen, krijgen
de leerlingen een 3D-film voorgeschoteld

over het zonnestelsel. De kinderen zijn dan
ook welkom om vragen te stellen voor een
interactief leergesprek.

Volgende thema’s komen hierbij aan bod:

planeten, Maan, Zon, tijd- en plaatsbepalingen
op Aarde.

Rozier 44 , 9000 Gent
http://www.armandpien.be/page/bezoek-lager
09/264.36.74

info@rug-a-pien.be
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Volkssterrenwacht Armand Pien
Ruimtereizen
Tijdens dit bezoek ontdekken de leerlingen
hoe lang het duurt om naar de maan te

vliegen, wat je daarvoor nodig hebt en waarom
mensen de ruimte in willen. Via 3D-beelden

wordt er ook uitleg gegeven over het lanceren
van raketten voor satellieten, Mars-robots en
bemande vluchten.

Volgende thema’s komen hierbij aan bod:
zwaartekracht, ruimtevaart.

Rozier 44 , 9000 Gent
http://www.armandpien.be/page/bezoek-lager
09/264.36.74

info@rug-a-pien.be
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Volkssterrenwacht Armand Pien
Weerkaarten lezen
De jonge generatie kent Armand Pien misschien
niet, maar wel Frank Deboosere of Jill Peeters.
Je ziet ze bijna elke dag even op het scherm

verschijnen, maar wat vertellen ze precies en wat

betekenen die kaarten met vlaggetjes en kringetjes
waar ze met hun handen naar zwaaien? En dan

spreken ze soms nog over weermodellen. Weer of

modeshow? Dit bezoek aan de sterrenwacht gaat de
kinderen daar uitleg over geven.
Rozier 44 , 9000 Gent
http://www.armandpien.be/page/bezoek-lager
09/264.36.74

info@rug-a-pien.be
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Volkssterrenwacht Armand Pien
Workshop: De kleine Marsrovers
Leerlingen krijgen eerst een inleidende presentatie
over Mars en gebruiken dan hun opgedane kennis

om zelf aan de slag te gaan. Ze vervullen een aantal

opdrachten aan de hand van 3D-simulaties en gebruik
makend van Lego Mindstorm robots die ze zelf mogen
programmeren.

Ze onderzoeken antwoorden op volgende vragen:
Wanneer vertrek je best naar Mars?

Hoe vind je een geschikte landingsplaats op Mars?
Wat kan je op Mars leren?

Je volgt Opportunity, met zijn langste buitenaardse afstand, je ontdekt hoe
de Phoenix-lander sneeuw aan de polen meet of je onderzoekt, zoals de
Curiosity, welke grondstoffen er op Mars zijn.

Rozier 44 , 9000 Gent
www.armandpien.be/

DERDE GRAAD

EERSTE GRAAD

page/bezoek-lager
09/264.36.74

info@rug-a-pien.be
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Plantentuin Ugent
Atelier : Plantencluedo
Leerlingen speuren in de tuin naar planten en

onderzoeken de bouw van planten, bloemen en vruchten.
Met een kaartje oriënteren leerlingen zich in de

verschillende delen van de tuin en maken ze kennis met
planten uit de bossen, jungle en woestijn ...

Plantentuin Universiteit Gent
K.L. Ledeganckstraat 35
9000 Gent

http://www.ugent.be/we/nl/diensten/plantentuin/

bezoek/rondleidingen/thema.htm/plantencluedo.html
09/264.50.73 of 09/264.50.55
Chantal.Dugardein@UGent.be

EERSTE GRAAD

DERDE GRAAD
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Kindersurvival
We kunnen er niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom

bestaat er ook een programma om kinderen kennis te laten
maken met de basis van survival en bushcraft. In deze

cursus leren de kinderen een aantal basistechnieken om
te overleven in de natuur. Zo leren ze een onderkomen

vinden en bouwen ze met zowel een zeil als met natuurlijke
materialen een shelter. Ze leren water en voedsel vinden
en verzamelen en hoe ze vuur kunnen maken met een
firesteel, vuursteen en vuurboog.

Afhankelijk van de interesse kunnen we nog andere

onderwerpen behandelen, zoals oriëntatie, lopen met een

kompas, diersporen zoeken en tracking met trackingstick,
knopen maken enz.

Ter plaatse (Domein Ten Berg)
Bergstraat 16, 9820 Merelbeke
www.wildtree.be/bushcraft
info@arnoutpietersbushcraft.be
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Wereld van Kina
Pandora Pixel
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….

Pandora Pixel mini: voor kinderen van 8 tot 10 jaar. (0,50€)

Pandora pixel max: voor kinderen van 10 tot 12 jaar. (0,50€).

De Wereld Van Kina : Het Huis

Sint-Pietersplein 14, 9000 Gent
wereldvankinahuis.doosg-001.openminds.be/
pandora-pixel
09/244.73.73

kinahuis@stad.gent
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Plantentuin Ugent
De wereld rond in 80 minuten
Op ontdekkingsreis in de Plantentuin. Tijdens onze

trip door tropische en subtropische streken maken we
kennis met tal van voedsel- en nutsplanten.

Geen gevaar voor scheurbuik, we hebben proviand aan
exotische voedingsmiddelen mee.
Rondleiding met proeverij..
Plantentuin Universiteit Gent
K.L. Ledeganckstraat 35
9000 Gent

www.ugent.be/educatief-aanbod/nl/biologie-plantkunde/
de-wereld-rond-in-80-minuten-met-proeverij
09/264.50.73 of 09/264.50.55
Chantal.Dugardein@UGent.be
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Plantentuin Ugent
Van bloemetjes en bijtjes:
Bestuiving bij bloemplanten
Wat iedereen intuïtief als bloem herkent is eigenlijk

maar het omhulsel van de voortplantingsorganen. Vorm,
geur en kleur staan in relatie tot de bestuiver.

Maak kennis met de talloze strategieën van de

bloemplanten om hun bestuiver te verleiden, en de
bestuiving optimaal te verzekeren.
Plantentuin Universiteit Gent
K.L. Ledeganckstraat 35
9000 Gent

ugent.be/we/nl/diensten/plantentuin/bezoek/
rondleidingen/thema.htm/bestuiving.htm
09/264.50.73 of 09/264.50.55
Chantal.Dugardein@UGent.be
DERDE GRAAD
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Plantentuin Ugent
Vruchten en zaden in de herfst
Zaad of vrucht, naaktzadig of bedektzadig,
spoor of zaad, doosvrucht of schijnvrucht?
We zoeken een uitweg in deze doolhof!

Plantentuin Universiteit Gent
K.L. Ledeganckstraat 35
9000 Gent

ugent.be/we/nl/diensten/plantentuin/bezoek/

rondleidingen/thema.htm/vruchtenenzaden.htm
09/264.50.73 of 09/264.50.55
Chantal.Dugardein@UGent.be

TWEEDE EN DERDE GRAAD
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Wereld van Kina
Brood-je-gezond
Op vijf verschillende wagentjes wordt de

geschiedenis van het brood verteld, krijg je

een idee over hoeveel verschillende soorten
brood wereldwijd bestaan, leer je hoe je

brood maakt en wordt over gezonde voeding
gepraat.

De Wereld Van Kina : Tuin
Berouw 55, 9000 Gent

wereldvankinatuin.doosg-001.openminds.be/
brood-je-gezond
09/225.05.42

kinatuin@stad.gent
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Museum voor de Geschiedenis
van de Wetenschappen
Biologie van de voeding
Levende wezens nemen voedsel tot zich om te overleven. Ook

voor de mens is voeding noodzakelijk, want enkel zo kunnen we
voldoende energie opwekken om alle processen in ons lichaam

optimaal te laten verlopen. Hoewel iedereen meermaals per dag
eet, blijkt al gauw dat kinderen weinig weten over wat ze eten.
De workshop wil daarin verandering brengen. Samen met een

deskundige proberen ze een antwoord te formuleren op vragen
als “Wat is de samenstelling van onze voeding?”, “Waarom eten
we?”, “Wat is bederf en hoe kunnen we dat vermijden?”, “Hoe
proeven we en wat beïnvloedt daarbij onze smaak?”.
Campus "De Sterre"

Krijgslaan 281 - gebouw S30
9000 Gent

www.ugent.be/museum/nl/scholen/
biomoleculen.htm
09/264.49.30

sciencemuseum@UGent.be
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Museum voor de Geschiedenis
van de Wetenschappen
Fysica en chemie in de keuken
In de keuken is ‘warmteoverdracht’ een sleutelbegrip. Door

gebruik te maken van de warmte die opgewekt wordt door bv.
een inductiekookplaat of een microgolfoven kunnen mensen

voedsel garen. Hoe de productie en de overdracht van warmte

precies verloopt, komen de kinderen tijdens deze workshop te
weten. Al gauw zal duidelijk worden dat fysica en chemie niet
weg te denken zijn uit de keuken. Als toetje maken ze kennis

met de verfrissende eigenschappen van vloeibare stikstof door
er zelf een lekker roomijsje mee te maken.
Campus "De Sterre"

Krijgslaan 281 - gebouw S30
9000 Gent

www.ugent.be/museum/nl/scholen/keuken.htm
09/264.49.30

sciencemuseum@UGent.be
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Museum voor de Geschiedenis
van de Wetenschappen
Geluid en resonantie
Wat is geluid? Hoe plant het zich voort? Op welke manieren
nemen mensen geluid waar? Wat betekenen begrippen

zoals toonhoogte, frequentie, intensiteit en klankkleur? Hoe

kunnen we die feitenkennis vertalen naar een beter bespelen
van muziekinstrumenten? De leerlingen laten verschillende

voorwerpen trillen: snaren, staven, luchtkolommen, platen en

vliezen. Tijdens een vergelijkend onderzoek is resonantie een

sleutelbegrip. Met behulp van Chladni-figuren visualiseren de
deelnemers geluidsgolven.
Campus "De Sterre"

Krijgslaan 281 - gebouw S30
9000 Gent

www.ugent.be/museum/nl/
scholen/geluid.htm
09/264.49.30

sciencemuseum@UGent.be
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Museum voor de Geschiedenis
van de Wetenschappen
Maak je eigen microscoop
In het spoor van de 17de-eeuwse onderzoeker Antoni Van

Leeuwenhoek maken de kinderen een eigen microscoop m.b.v.
een glazen pipet en bunsenbrander. Hiermee onderzoeken ze
de cellen van planten. Nadien bestuderen ze de verschillende
microscopen in het Museum voor de Geschiedenis van de

Wetenschappen. Op die manier ontdekken ze de relatie tussen
technische vernieuwing en wetenschappelijke ontdekkingen

en vergaren ze inzicht in de verhouding tussen wetenschap en
maatschappij.

Campus "De Sterre"

Krijgslaan 281 - gebouw S30
9000 Gent

www.ugent.be/museum/nl/
scholen/microscoop.htm

EERSTE EN TWEEDE GRAAD

09/264.49.30

sciencemuseum@UGent.be
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Museum voor de Geschiedenis
van de Wetenschappen
Vacuüm in de ruimte
Op aarde leven we binnen de aardatmosfeer die ons hele doen en
laten bepaalt. Die laag bevat de zuurstof die we inademen, zorgt

ervoor dat we met elkaar communiceren en laat de verschillende

aggregatietoestanden van een stof toe. In de interstellaire ruimte is
dat wel even anders, daar heerst het vacuüm of het luchtledige.

In een laboratorium kunnen onderzoekers die luchtledige toestand
– met enige moeite – nabootsen. De leerlingen krijgen tijdens de

workshop enkele demonstraties te zien: vacuümpomp met ballon,
brandende kaars en marshmallows en de Maagdenburgse halve

bollen. Verder onderzoeken de leerlingen de doorgang van licht door
een vacuüm en koken ze water onder verminderde druk.
Campus "De Sterre"

Krijgslaan 281 - gebouw S30, 9000 Gent
www.ugent.be/museum/nl/
scholen/vacuum.htm
09/264.49.30

sciencemuseum@UGent.be
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Volkssterrenwacht Armand Pien
1000 meteoren en kometen
We hebben het hier over de zogenaamde 'kleine

objecten' in ons zonnestelsel: planetoïden, kometen en
ander kosmisch puin. Deze rotsblokken vormen een

klein maar reëel risico voor het leven op aarde. Met een

3D-film gaan we dieper in op de ontstaansgeschiedenis
van deze objecten, geven we een vooruitblik op wat

de gevolgen zouden kunnen zijn indien zo een object
inslaat op aarde, en tonen we hoe we ons hiertegen
kunnen beschermen.

Volgende thema’s komen hierbij aan bod: zonnestelsel,
ruimtevaart, aardrijkskunde.

Rozier 44, 9000 Gent
www.rug-a-pien.be/page/
bezoek-middelbaar
09/264.36.74

info@rug-a-pien.be

Wie rijdt mee?

NAT
U

37

UR

Volkssterrenwacht Armand Pien
Afstanden in het heelal
De leerlingen ontdekken hoe we afstanden berekenen

tussen planeten, sterren en sterrenstelsels. Het zal hen

snel duidelijk zijn dat meer dan een meetmethode nodig
is om alle afstanden te berekenen in ons immens heelal.
Met een Venus-overgang heeft men de afstanden

tot de planeten in het Zonnestelsel ontdekt, via de

navigatie op zee hebben astronomen een meetmethode
voor afstanden tot andere sterren gevonden. Vandaag
gebruikt men supernova's, variabele sterren en
spectroscopie om buiten de Melkweg te meten.

Volgende thema’s komen hierbij aan bod: deeltjesfysica,

driehoeksmeetkunde, chemie, computermodellen van de
kosmos.

Rozier 44, 9000 Gent
www.rug-a-pien.be/page/
bezoek-middelbaar
09/264.36.74

info@rug-a-pien.be
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Volkssterrenwacht Armand Pien
Hemelmechanica
De hemel ontleden is iets dat ons al sinds het begin

van de mensheid begeesterd heeft met fantasie. Kijk
maar naar al die namen van sterrenbeelden. Vanaf
men ontdekte dat er een regelmaat in te zien was,

probeerde men zo de seizoenen te voorspellen en met

schepen op zee te navigeren. Maar sterrenkundigen die
telescopen hanteren, moeten vooral nieuwe fenomenen
via onregelmatigheden in het lichtpatroon van de
nachtelijke hemel opmerken.

Volgende thema’s komen hierbij aan bod:

hemeloriëntatie, sterrenbeelden, planeetbanen, ecliptica,
zenit, azimut, equatoriale montering.

Rozier 44, 9000 Gent
www.rug-a-pien.be/page/
bezoek-middelbaar
09/264.36.74

info@rug-a-pien.be
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Volkssterrenwacht Armand Pien
Optica
De leerlingen ontdekken wat licht is, waar het vandaan
komt en hoe het kan gemanipuleerd worden om

het heelal te ontcijferen. Ze leren de wereld van de

telescopen kennen en hoe men spectroscopie toepast om
sterren en planeten te analyseren.

Volgende thema’s komen hierbij aan bod: optica,
spectroscopie, kijkerbouw, fotobewerking.

Rozier 44, 9000 Gent
www.rug-a-pien.be/page/
bezoek-middelbaar
09/264.36.74

info@rug-a-pien.be
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Volkssterrenwacht Armand Pien
Sterevolutie
Wat is de Zon, hoe ontstaat die en waar eindigt de

evolutie? De kinderen ontdekken dat sterren meer zijn
dan alleen een soort kerstverlichting aan de hemel.

Sterker nog, de meeste zichtbare sterren zijn veel groter
dan de Zon.

De kosmografie en de sterevolutie worden geïllustreerd
met verwijzingen naar nevels en sterrenbeelden aan
onze heldere nachtelijke hemel.

Volgende thema’s komen hierbij aan bod: sterevolutie,
kosmografie, hemelmechanica.
Rozier 44, 9000 Gent
www.rug-a-pien.be/page/
bezoek-middelbaar
09/264.36.74

info@rug-a-pien.be
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Volkssterrenwacht Armand Pien
Weer en klimaat
We gaan na hoe seizoenen een invloed hebben op het

weer op aarde. We bekijken ook welke soorten klimaat
en seizoenen er over onze planeet bestaan en hoe de

omgeving daar verder een grote rol in speelt. Welk weer
en klimaat vinden we op andere planeten?

Volgende thema’s komen hierbij aan bod: weer, klimaat,
planeten, satellieten.

Rozier 44, 9000 Gent
www.rug-a-pien.be/page/
bezoek-middelbaar
09/264.36.74

info@rug-a-pien.be

Wie rijdt mee?

NAT
U

42

UR

Plantentuin Ugent
Atelier: Fotosynthese
Zonder licht geen leven
In het laboratorium van de plantentuin kan je zelfstandig

het fotosyntheseproces bij planten onderzoeken. Op basis
van plantenmateriaal uit de plantentuin onderzoeken

de jongeren ook het belang van licht bij fotosynthese

en de productie van zuurstofgas. De aanwezigheid van
huidmondjes en de productie van zetmeel in groene
bladeren wordt blootgelegd.

Plantentuin Universiteit Gent
K.L. Ledeganckstraat 35
9000 Gent

www.ugent.be/we/nl/diensten/

plantentuin/bezoek/rondleidingen/
thema.htm/fotosynthese2.html
09/264.50.73 of 09/264.50.55
Chantal.Dugardein@UGent.be
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Plantentuin Ugent
Atelier: Maak je eigen microscoop
In het spoor van de 17de eeuwse onderzoeker Antoni
Van Leeuwenhoek maken de kinderen een eigen

microscoop m.b.v. een glazen pipet en bunsenbrander.
Hiermee bestuderen ze de cellen van planten. Ook een
tabletcomputer bouwen ze om tot microscoop.

Op deze wijze ontdekken ze de relatie tussen technische
vernieuwing en wetenschappelijke ontdekkingen.

Plantentuin Universiteit Gent
K.L. Ledeganckstraat 35
9000 Gent

www.ugent.be/we/nl/diensten/

plantentuin/bezoek/rondleidingen/
thema.htm/microscopie.html

09/264.50.73 of 09/264.50.55
Chantal.Dugardein@UGent.be
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Bioscopen in Gent
Kies je een blockbuster of een kleinere film :

dit kan in één van de drie bioscopen in Gent.

Kinepolis

Studioskoop

Sphinx Cinema

9000 Gent

Ter Platen 12

kinepolis.be/

nl/bioscopen/

kinepolis-gent
09/265.06.00

Wie rijdt mee?

Sint-Annaplein 63

Sint-Michielsplein 3,

9000 Gent

9000 Gent

studioskoop.be

sphinx-cinema.be

09/225.08.45

09/225.60.86
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Designmuseum
Met Domoor op ontdekking
Domoor is een wel heel speciale beker met zijn felle kleur en

gigantische oren. En hij woont in ons museum, samen met een pak
vrienden. Maar ze zitten goed verstopt bij hun favoriete object.

Ga samen met je klas op zoek naar Schaap en Koning Domoor en
ontdek zo heel wat vormen, kleuren en materialen. De kleuters
luisteren, voelen en spelen met design, zoals het hoort.

Jan Breydelstraat 5
9000 Gent

designmuseumgent.be/
bezoek/school/kleuter
09/267.99.99

Museum.design@gent.be

2de en 3de KLEUTERKLAS

Wie rijdt mee?
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PAM Ename
Het verhaal van de monnik I
Kleuters maken kennis met het recente en verre verleden van

Ename. Het vertrekpunt hierbij is hun eigen familiegeschiedenis.
De gids vertelt de kinderen over de verschillende periodes uit

het Enaamse verleden: vanaf de burcht tot het dagelijkse leven
van onze grootvaders. Hij vertelt over de burcht en de abdij en
illustreert zijn verhaal met beelden en gebruiksvoorwerpen.

Die interactie zorgt voor een levende geschiedenis. Het einde

van de rondleiding bestaat uit de 'feesttafel' waar verschillende

personages iets meer over hun leven vertellen. Een bezoek aan de
site is in dit educatief programma ook mogelijk.
Pam Ename

Lijnwaadmarkt 20

9700 Oudenaarde-Ename

pam-ov.be/ename/bezoek/

educatievepakketten/het_verhaal_
van_de_monnik
055/30.90.40

pam-ename@oost-vlaanderen.be

10-12 JAAR

Wie rijdt mee?
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De School van Toen
De School van Toen is een museum over de geschiedenis van

onderwijs in het algemeen en van het stedelijk onderwijs in het
bijzonder.

De School van Toen verzamelt, inventariseert en bewaart
schoolmeubilair, onderwijskundig en beeldmateriaal.

De bezoekers kunnen de schoolsfeer van vroeger zelf ervaren.

Een spel van vraag en antwoord en een constante wisselwerking

tussen toen en nu, moedigt je aan om actief met de geschiedenis
om te gaan.

Museum De School van toen
Klein Raamhof 8, 9000 Gent

stad.gent/onderwijs-kinderopvang/cultuur/museaen-historische-huizen/de-school-van-toen
09/225.29.03

schoolvantoen@stad.gent.be

Wie rijdt mee?
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MSK
Neuzen tussen de reuzen
Als echte speurneuzen gaan de kinderen in het museum op

pad. Tijdens deze actieve rondleiding toont een museumgids

schilderijen en beelden van verschillende kunstenaars. Kies zelf
het thema van jullie ontdekkingstocht: de boerderij, carnaval,

moederdag, broertjes en zusjes, kleuren, gevoelens, de seizoenen

of kies voor een algemene kennismaking met de collectie. Aan het
werk rond een ander thema? De gidsen passen zich gemakkelijk
aan!

Museum voor Schone Kunsten
Hofbouwlaan 28, 9000 Gent

www.mskgent.be/nl/neuzentussen-de-reuzen
09/210.10.75

Museum.msk@gent.be
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MSK
Museumatelier
Na een korte ontdekkingstocht doorheen het museum gaan de

kinderen op een creatieve manier aan de slag in het atelier. Allerlei
materialen en technieken komen aan bod: schilderen met ecoline,
boetseren, tekenen met pastelkrijt, … Geef je voorkeur door bij
reservatie van het atelier.

Museum voor Schone Kunsten
Hofbouwlaan 28, 9000 Gent

www.mskgent.be/nl/museumateliervoor-basisscholen
09/210.10.75

Museum.msk@gent.be

Wie rijdt mee?

50

CUL
T

PA

N NI G
N

R
UU

S
O NT

Bezoek S.M.A.K. met je klas
Rode draad in de educatieve visie van S.M.A.K. is T.A.A.L.
Taal in de breedste betekenis van het woord: een beeld,
een kleur, een materiaal, een gebaar, een klank,... Men

wil de leerlingen of studenten ‘tot spreken brengen’, ze
zelf betekenis aan beelden laten geven. De gids wijst
aan, zet hen op weg én luistert vooral. Bewust stapt

S.M.A.K. af van het passief beleven en kiezen ze voor

interactie. En vooral: het kunstwerk van de kunstenaar
staat centraal.

Voor elke graad kunnen er ook lesdossiers gedownload
worden.

S.M.A.K. - Jan Hoetplein 1, 9000 Gent
smak.be/nl/bezoek-smak/met-de-klas
09/244.73.73

info@smak.be

Wie rijdt mee?
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Huis van Alijn
Naar Pierke met de klas
Al meer dan 50 jaar is Pierke van Alijn de held van

het huispoppentheater. Ga mee op avontuur en zorg

samen met je klasvrienden voor de goede afloop van het

verhaal. Een voorstelling poppentheater combineren met
een museumbezoek? Ook dat kan!
Kraanlei 65
9000 Gent

huisvanalijn.be/nl/bezoek/
met-de-klas

09/235.38.00

info@huisvanalijn.be

1de TOT 5de LEERJAAR

3de KLEUTERKLAS

Wie rijdt mee?
Geschikt voor groepen met een grote taaldiversiteit
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Huis van Alijn
Slingers en slierten
Het is feest in het Huis van Alijn! Ontdek hoe onze

(over)grootouders feest vierden. Hoe ruikt, smaakt,
klinkt, voelt een feest van vroeger? En van nu? Hoe

ziet jouw geliefde feest er uit? Hoe feesten jullie thuis?
In deze rondleiding proeven we met alle zintuigen

van feest vroeger en nu. Ook culturele verschillen én

gelijkenissen krijgen een plaats. Want iedereen feest!
Kraanlei 65
9000 Gent

huisvanalijn.be/nl/

bezoek/met-de-klas
09/235.38.00

info@huisvanalijn.be
1ste GRAAD LAGER ONDERWIJS

3de KLEUTERKLAS

Wie rijdt mee?
Geschikt voor groepen met een grote taaldiversiteit
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MIAT - Museumatelier:
De boer en zijn patatjes
Ervaar met de kleuters een interactief verhaal!
Handpop Nieltje neemt de kinderen mee voor
een ontdekkingsreis naar het verleden.

De kleuters worden geprikkeld, kunnen actief
deelnemen en ervaren op een betrokken

manier hoe het leven en werken vroeger was.
MIAT Museum over Industrie, Arbeid en Textiel
Minnemeers 10, 9000 Gent

miat.gent.be/nl/activiteiten/kleuters/

museumatelier-voor-kleuters-de-boeren-zijn-patatjes
09/269.42.00

info@miatgent.be
1ste GRAAD LAGER ONDERWIJS

Wie rijdt mee?
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MIAT - Museumatelier:
Frans en Marie
Frans en Marie zijn twee kinderen uit de tijd van
toen. Op klompen en met zwarte schorten aan

stappen de kleuters zelf in het verhaal van Frans

en Marie. Het speelse verhaal gidst en loodst hen
doorheen een tijd waarin de leefwereld van de
kinderen heel anders was dan nu.

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

miat.gent.be/nl/activiteiten/kleuters/

museumatelier-voor-kleuters-frans-marie
09/269.42.00

info@miatgent.be
1ste GRAAD LAGER ONDERWIJS

Wie rijdt mee?
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MIAT - Museumatelier:
Letterdrukte
Samen met de pop opa Brom neuzen de kinderen

in de inhoud van zijn koffer… Letters, inkt en nog
veel meer brengen ons naar de oude drukkerij. In
dit belevend atelier maken ze kennis met allerlei
materialen en technieken.

Samen met opa Brom gaan ze zelf ook drukken.
MIAT Museum over Industrie, Arbeid en Textiel
Minnemeers 10, 9000 Gent

miat.gent.be/nl/activiteiten/kleuters/

museumatelier-voor-kleuters-letterdrukte
09/269.42.00

info@miatgent.be
1ste GRAAD LAGER ONDERWIJS

Wie rijdt mee?
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Vredeshuis
Kundabuffi’s schatkamer
Een muzikale animatie voor kleuters en kleine

kinderen rond duurzame ontwikkeling, respect
voor mens en natuur en culturele diversiteit.

Vredeshuis

Sint-Margrietstraat 9
9000 Gent

vredeseducatie.be/project.php?id=363
09/233.42.95

vredeshuis@gent.be

1ste EN 2DE GRAAD LAGER ONDERWIJS

Wie rijdt mee?
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Belfort
Het spel van de slotenmaker
‘Het spel van de slotenmaker’ is een interactieve

rondleiding vol weetjes en opdrachten. Je gaat op
zoek naar de sleutel die past op de schat van het
Secreet en verkent zo het Belfort. Als je de schat
vindt, krijg je een Gentse verrassing!

Belfort

Sint-Baafsplein
9000 Gent

gandante.be/het-spel-van-de-slotenmaker/
09/375.31.61

0479/51.52.42

info@gandante.be

Wie rijdt mee?
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Designmuseum
Word een ontwerper
Kinderen worden omringd door gebruiksvoorwerpen, maar toch

staan ze er zelden bij stil hoe al die handige objecten ontstaan. De
stoel waarop ze zitten, het bed waarin ze slapen, hun boekentas,

pennenzak en broodtrommel… wie heeft al die dingen bedacht en
gemaakt? Tijd om het op speelse manier te ontdekken. We laten
de klas fantaseren, tekenen en kennismaken met verschillende

materialen. Zo ontdekken ze alle skills van een volleerd designer.
Wie weet zit de nieuwe Van de Velde wel in je groep?

Jan Breydelstraat 5
9000 Gent

designmuseumgent.be/
bezoek/school/lager
09/267.99.99

1STE GRAAD

Museum.design@gent.be

Wie rijdt mee?
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Designmuseum
Welkom in mijn huis!
In deze rondleiding speciaal voor klassen met anderstalige

kinderen, leren onze jongsten al spelend over alle voorwerpen
thuis. We vullen in groep een huis met speelgoedmeubels en

leren zo waar de kelder is, hoe de onderdelen van een stoel heten
en welke voorwerpen in welke kamer horen. Daarna lopen de

binnenhuisarchitecten in spe met schetsboek in de hand door het
museum. Ze kijken, fantaseren en laten hun creativiteit de vrije
loop. Zo keren ze als volleerd ontwerper terug naar de klas.

Jan Breydelstraat 5
9000 Gent

designmuseumgent.be/
bezoek/school/lager
09/267.99.99

1STE GRAAD

Museum.design@gent.be

Wie rijdt mee?
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Designmuseum
Op zoek naar dieren
Een zoo zijn we niet en toch schuilen er heel wat
dieren binnen onze muren. Aan jouw klas om ze

allemaal te ontdekken in onze designjungle. Van
objecten in de vorm van een beest, tot exotische
prints en voorwerpen gemaakt uit dierlijke

materialen. Wie vindt de goed verstopte muis?

Jan Breydelstraat 5
9000 Gent

designmuseumgent.be/
bezoek/school/lager
09/267.99.99

3DE en 4DE LEERJAAR

Museum.design@gent.be

Wie rijdt mee?

61

CUL
T

PA

N NI G
N

R
UU

S
O NT

Designmuseum
Het zit erop!
Tijd voor de stoelendans. Met korte omschrijvingen
sturen we de leerlingen in kleine groepen op zoek

naar hun stoel. Die mogen ze achteraf voorstellen aan
de klas. Leren ze meteen ook kritisch nadenken en

argumenteren. Zo wordt een alledaagse stoel plots
een bron van inspiratie.

Jan Breydelstraat 5
9000 Gent

designmuseumgent.be/
bezoek/school/lager
09/267.99.99

Museum.design@gent.be
3DE GRAAD

Wie rijdt mee?
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MSK
De Poëzieroute
Zin in een uniek bezoek aan de museumcollectie? De poëzieroute
is een parcours langs 10 topwerken uit het MSK, samen gebracht

met 10 gedichten van bekende Vlaamse en Nederlandse schrijvers.
Spelend met taal en beeld leren de kinderen meer over poëzie en
over de collectie van het museum.

Ieder kind krijgt een boekje mee naar huis.
Ism. Jeugd & Poëzie en het Poëziecentrum.
Museum voor Schone Kunsten
Hofbouwlaan 28, 9000 Gent

mskgent.be/nl/poezieroute-voor-basisscholen
09/210.10.75

Museum.msk@gent.be

Wie rijdt mee?
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MSK
Tableaux Vivants
Tijdens het bezoek aan het museum komen
de schilderijen van het museum tot leven.

Samen met ervaren museumgidsen gaan de

kinderen op zoek naar hoe de afgebeelde figuren
bewegen, praten, denken. Zijn ze blij, bang, boos,

verliefd…? Gebruik je fantasie en kruip in de huid
van de personages!

Museum voor Schone Kunsten
Hofbouwlaan 28, 9000 Gent

mskgent.be/nl/tableaux-vivants
09/210.10.75

Museum.msk@gent.be

Wie rijdt mee?
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PAM Ename
Tijdsdetectives
Eerst krijg je een rondleiding in het museum. De aandacht gaat
uit naar de virtuele tijdslijn en zijn computersimulaties en het

archeolabo dat tot onderzoek uitnodigt. Daarna dompelt een video
in het tijdstheater je in de wereld van de middeleeuwse keuken
(Feest in de abdij). Na de vraagronde worden de deelnemers
tijdsdetectives. Net als wetenschappers proberen ze vragen
over het verleden op te lossen. In groepjes werk je met het

archeologisch materiaal uit de archeodozen en onderzoek je de
vondsten met gedetailleerde handleidingen. Je vaststellingen

deel je aan elkaar mee in het archeologiecongres. Na dit congres
krijgen ze hun brevet van tijdsdetective..
Pam Ename

Lijnwaadmarkt 20

9700 Oudenaarde-Ename

pam-ov.be/ename/bezoek/
educatievepakketten/
tijdsdetectives
055/30.90.40

pam-ename@oost-vlaanderen.be

10 - 12 JAAR

Wie rijdt mee?
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Sint-Pietersabdij
Met liefde gebrouwen
Vrouw kruist pad van monnik. De vonk is voelbaar tot vandaag.
Loop in hun voetspoor door de kruidentuin. Ontdek hoe de

eeuwenoude kennis zich verweeft met de middeleeuwse magie.

Ruik, herken, proef. Stel je eigen receptuur samen en slaag voor
het heksenexamen.

Kussende kikkers, wolfachtige grootmoeders, eeuwenoude slaap :

even onmogelijk als een liefdesverhaal in een abdij? Tot je Morgan
hoort…

Sint-Pietersabdij

Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent
sintpietersabdij.stad.gent/nl/content/workshops
09/243.97.30

sintpietersabdij@gent.be
8 - 12 JAAR

Wie rijdt mee?
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PAM Velzeke
Educar
Een museum zonder vitrines
Het verleden komt tot leven dankzij Educar. Tijdens de rondleiding
wordt gebruik gemaakt van replica’s van archeologische

voorwerpen. Bijlen, speren, aardewerk, glas, munten, beenderen …
passeren de revue. Er is zelfs een Romeinse beauty set voorzien.
Men kan de voorwerpen niet alleen aanraken, maar ook

uitproberen. Zo worden de prehistorie, de Gallo-Romeinse

periode en de vroege middeleeuwen tastbaar en maakt men op
een aangename en leerrijke manier kennis met 300 000 jaar
geschiedenis.

Pam Velzeke

pam-ov.be/velzeke/bezoek/

Paddestraat 7

9620 Velzeke (Zottegem)
Opgelet! De nieuwe toegang tot

het museum is te bereiken via de

educatieve_pakketten/educar
09/360.67.16

pamzov@oost-vlaanderen.be

Doolbosweg!

VANAF 10 JAAR

Wie rijdt mee?
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PAM Velzeke:
Militaria
De Kelten waren berucht om hun vechtlust. We leggen enkele

dapperen uit de groep de zware wapenlast van deze krijgers op de
schouders. Maar hoe efficiënt de Keltische wapenrusting ook was,
de veroverende Romeinse legioenen waren niet te stuiten.

Met maliënkolders, platenpantsers, helmen, schilden en zwaarden
verkleden enkele deelnemers zich als legionairs. Daarbij wordt

er dieper ingegaan op de opleiding en de discipline eigen aan de
Romeinse oorlogsmachine.

Pam Velzeke

pam-ov.be/velzeke/bezoek/

Paddestraat 7

9620 Velzeke (Zottegem)
Opgelet! De nieuwe toegang tot

het museum is te bereiken via de

educatieve_pakketten/militaria
09/360.67.16

pamzov@oost-vlaanderen.be

Doolbosweg!

VANAF 10 JAAR

Wie rijdt mee?
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MSK
De Brug
Actuele of Schone kunsten? Kies voor beide en sla 'De
Brug'. Samen met de museumgids wordt gezocht naar
verschillen, gelijkenissen en boeiende verhalen die

kunstwerken en kunstenaars van vroeger en nu met

elkaar verbinden. Steek de straat over en bezoek zowel
S.M.A.K. als het MSK in één parcours!

Museum voor Schone Kunsten
Hofbouwlaan 28, 9000 Gent

www.mskgent.be/nl/de-brug-voor-basisscholen
09/210.10.75

Museum.msk@gent.be

3DE GRAAD

Wie rijdt mee?
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PAM Ename
Smulmuseum
De gids voert de deelnemers mee naar het dagelijks leven in de
middeleeuwse abdij. Het accent ligt op de leefcultuur, maar de

gids behandelt ook aspecten zoals eetgewoontes, tafelmanieren,

gebruik van kruiden, keukenbestek en hygiëne. Een feesttafel moet
de verschillen tussen arm en rijk door de eeuwen heen duidelijk

maken. De kinderen belanden uiteindelijk in de educatieve ruimte,
waar ze met authentieke middeleeuwse recepten twee gerechten
bereiden. Ze dekken ook een feesttafel met replica's en kunnen
nadien van hun kookkunst genieten.

Pam Ename

Lijnwaadmarkt 20

pam-ov.be/ename/bezoek/

9700 Oudenaarde-Ename

educatievepakketten/smulmuseum
055/30.90.40

pam-ename@oost-vlaanderen.be

VANAF 10 JAAR

Wie rijdt mee?
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Sint-Pietersabdij
Een niet alledaagse abtverkiezing
Verkleed als monnik, met een

echte monnikennaam en een echte

monnikenfunctie, worden de kinderen
rondgeleid in de Sint-Pietersabdij. De

monnik die uitmunt in kennis en wijsheid zal
geboekstaafd worden als de volgende abt
van de befaamde Sint-Pietersabdij.

Sint-Pietersabdij

Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent
sintpietersabdij.stad.gent/nl/content/workshops
09/243.97.30

sintpietersabdij@gent.be

VANAF 8 JAAR

TOT 14 JAAR

Wie rijdt mee?
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Sint-Pietersabdij
Met pen, perkament en penseel
De kinderen leren spelenderwijs het belang
van het schrift kennen. Ze ervaren onder

welke omstandigheden en met welk materiaal
de monniken in het scriptorium werkten.

Uiteindelijk leren ze hoe je als een heuse

middeleeuwse kopiist de initialen van je naam
versiert.

Sint-Pietersabdij

Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent
sintpietersabdij.stad.gent/nl/content/workshops
09/243.97.30

sintpietersabdij@gent.be

VANAF 8 JAAR

TOT 14 JAAR

Wie rijdt mee?
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PAM Velzeke:
Kledijproject
De volledige groep wordt aangekleed en kan de

prehistorie aan den lijve ondervinden of iedereen
kan op zijn Romeins uitgedost worden voor de
groepsfoto!

Pam Velzeke

Paddestraat 7

9620 Velzeke (Zottegem)

Opgelet! De nieuwe toegang tot het museum
is te bereiken via de Doolbosweg!

pam-ov.be/velzeke/bezoek/educatieve_
pakketten/kledijproject
09/360.67.16

pamzov@oost-vlaanderen.be
VANAF 10 JAAR

Wie rijdt mee?
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Vredeshuis
Do8lstelling
Een interactief project waarmee de leerlingen
meer leren over de Verenigde Naties en de
Millenniumdoelstellingen. De leerlingen

moeten zelf op zoek gaan naar oplossingen

voor de verschillende problematieken rond de
Millenniumdoelstellingen.

Vredeshuis

Sint-Margrietstraat 9
9000 Gent

vredeseducatie.be/project.php?id=361
09/233.42.95

vredeshuis@gent.be

3DE GRAAD

Wie rijdt mee?

1STE EN 2DE GRAAD
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Vredeshuis
Gekleurd verleden
De activiteit speelt zich af in de School van Toen, gelegen in

de kom van Gent. De leerlingen worden ‘meegenomen’ naar de

meidagen van 1940. De leerlingen ervaren het begin van de oorlog
en hoe de oorlog steeds dramatischer wordt voor de Belgische

bevolking. Vragen als 'hoe werden de leerlingen ingelicht over de
Duitse inval? Wat waren de onmiddellijke gevolgen? Wie vertrok
met schamele bezittingen op de vlucht? Hoe hernam

het ‘normale’ leven? Wat waren de regels van de bezettende
overheid?' komen aan bod. Tevens wordt behandeld hoe de
bevolking reageerde op Jodenvervolging, collaboratie en
tewerkstelling.
Vredeshuis

vredeseducatie.be/project.php?id=459

9000 Gent

vredeshuis@gent.be

Sint-Margrietstraat 9

09/233.42.95

1STE GRAAD

3DE GRAAD

Wie rijdt mee?
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Vredeshuis
Recht door de stad
Een puzzelwandeling in Gent rond

kinderrechten. De leerlingen krijgen
hun eerste juridische onderricht en
leren meer over de problematiek

rond kinderrechten in het Zuiden

a.d.h.v historische sites in de buurt
van het Gravensteen.

Vredeshuis

Sint-Margrietstraat 9
9000 Gent

vredeseducatie.be/project.php?id=365
09/233.42.95

vredeshuis@gent.be

1STE EN 2DE GRAAD
3DE GRAAD

Wie rijdt mee?
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Huis van Alijn
Vroeger en vandaag
Uren hinkelen en knikkeren op straat met vriendjes, elke
zondag naar de mis en geen televisie of smartphone.

Het leven van kinderen zag er vroeger helemaal anders

uit dan vandaag. Toch is niet alles veranderd. Net als jij
keken je mama, papa, oma of opa reikhalzend uit naar
de grote vakantie of de komst van Sinterklaas. Hun

mooiste herinneringen bewaren ze misschien nog altijd

in een fotoalbum of schoendoos. Zo’n foto’s, filmpjes en
voorwerpen krijg je ook in het Huis van Alijn te zien. Ze

vertellen ons veel over vroeger, maar ook over vandaag.
Kraanlei 65
9000 Gent

huisvanalijn.be/nl/bezoek/met-de-klas
09/235.38.00

info@huisvanalijn.be

Wie rijdt mee?
Geschikt voor groepen met een grote taaldiversiteit
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Museum Dr. Guislain
Actieve rondleiding en workshop
Actieve rondleiding met workshop (halve dag)

Wie rijdt
mee? mooi?’
Outsiderkunst: ‘Is anders
minder

Geschiedenis van de psychiatrie op kindermaat.
Wat is geestesziek zijn?

Wat is het verschil met lichamelijk ziek zijn?
Hoe werden patiënten vroeger verzorgd?
Hoe zag het ziekenhuis eruit?

Hoe werkte de schriktherapie van dokter Guislain?

Is een man met een groot voorhoofd slimmer dan een man met een
klein voorhoofd?

Dit en vele andere dingen kan je ontdekken tijdens de rondleiding.
Naar aanleiding van tijdelijke tentoonstellingen wordt er steeds
een actieve rondleiding op kindermaat uitgewerkt.
Museum Dr. Guislain

Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent
museumdrguislain.be/nl/bezoek/
Index/9549/lager-onderwijs
09/216.35.95

info@museumdrguislain.be

Wie rijdt mee?
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Museum Dr. Guislain
Actieve rondleiding, spel & film
BLIKOPENER Voorbereiding-rondleiding-les-bezoek aan 'Een andere Wereld'.

INVULFICHES Geschiedenis van de psychiatrie: de leerlingen gidsen zelf aan de hand van
invulfiches. Angst: Gids jezelf voor de leerlingen (antwoordenbundel voor leerkrachten

per mail aan te vragen).

VRAGENBUNDEL Deze vragenbundel is een evaluatie na een rondleiding doorheen de
geschiedenis van de psychiatrie.

DOCUMENTAIRE FILM (gratis, ongeveer 1 uur) 'Het Gesticht' (1995) patiënten en

begeleiders getuigen over het leven in de instelling doorheen de jaren. Er is ook een
vragenbundel over deze documentaire beschikbaar.

SPEL GESCHIEDENIS VAN DE PSYCHIATRIE 1ste en 2de graad secundair onderwijs

(gratis) Dit spel is een evaluatie na een rondleiding doorheen de geschiedenis van de

psychiatrie. De leerlingen krijgen kaarten met afbeeldingen en begrippen die verwijzen
naar de collectie. Kunnen ze het juiste begrip aan de juiste afbeelding koppelen?

GIDS VOOR JONGEREN (3 euro) Een geschiedenis van de psychiatrie in woord en beeld
op maat van jongeren. Te koop in de Museumshop.

INLEIDING IN DE HEDENDAAGSE PSYCHIATRISCHE ZORGVERLENING (1 uur) Een

uiteenzetting over de hedendaagse psychiatrische zorgverlening door een leerkracht van
de School voor Psychiatrische Verpleegkunde.

Museum Dr. Guislain

Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent

museumdrguislain.be/nl/bezoek/
Index/9554/secundair-onderwijs
09/216.35.95

info@museumdrguislain.be
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Vredeshuis
Losbol
Een spelcircuit rond duurzaam omspringen met

water, afval, energie en de klimaatproblematiek.
De kinderen leren op een actieve manier hoe ze

zelf ook iets kunnen veranderen in hun gedrag en
zelf iets kunnen verbeteren aan het milieu.
Vredeshuis

Sint-Margrietstraat 9
9000 Gent

klimaat.stad.gent/nl/ben-jij-een-losbol
09/233.42.95

vredeshuis@gent.be

1ste EN 2DE GRAAD LAGER ONDERWIJS
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Designmuseum
Zin in design?
Wie kent begrippen als standaardisatie, massaproduct, decoratief,
functioneel? Als echte designers kruipen de leerlingen in de huid

van een minimalist, een modernist en een ambachtsman, waardoor
ze op interactieve wijze design-denken ontdekken. Aspecten als

vorm, materiaal en functie met hun onderlinge relatie komen aan
bod en we bewandelen de dunne lijn tussen design, kunst en
architectuur. Een interactieve ontdekkingstocht.

Jan Breydelstraat 5
9000 Gent

designmuseumgent.be/bezoek/
school/middelbaar
09/267.99.99

2DE & 3DE GRAAD

Museum.design@gent.be
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Designmuseum
Zitten is een werkwoord
Elke stoel heeft een verhaal. Designers denken minutieus na

over de vorm en gebruiken hun creativiteit om vraagstukken en
problemen op te lossen. Het zijn ondernemers, ergonomen en
ecologen en net in die wereld nemen we jouw leerlingen mee.
Ze proberen stoelen uit en maken kennis met materialen en

technieken van de voorbije 200 jaar. Zo leren ze de stiel en de
wereld van design kennen.

Jan Breydelstraat 5
9000 Gent

designmuseumgent.be/bezoek/
school/middelbaar
09/267.99.99

1STE GRAAD

Museum.design@gent.be
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Designmuseum
Over materialen en technieken
We zijn vaak de voeling met de materialen om ons
heen verloren. De meeste gebruiksvoorwerpen in

ons leven zijn het resultaat van een creatief proces

en daar gaan we dieper op in met deze rondleiding.
Je leerlingen ontdekken de sleutelmomenten uit de

designgeschiedenis, zoals de introductie van gelamineerd
hout, kunststoffen en 3D-printen. Zo leren ze meteen
experimenteren met materialen en technieken.

Jan Breydelstraat 5
9000 Gent

designmuseumgent.be/bezoek/
school/middelbaar
09/267.99.99

Museum.design@gent.be
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Designmuseum
Verantwoord vormgeven
Design met impact op maatschappij en het persoonlijk

leven, daar focussen we op. Ontwerpers zijn soms echte

wereldverbeteraars en proberen alsmaar ecologischer te denken
of design toegankelijk te maken voor het brede publiek. Je
leerlingen leren meer over ‘het modern sociaal meubel’ en
ontdekken hoe sommige designers de schoonheid van de
art nouveau binnen het bereik van lagere sociale klassen

probeerden te brengen. Alternatieve grondstoffen komen aan
bod en we blikken vooruit naar de toekomst.
Jan Breydelstraat 5
9000 Gent

designmuseumgent.be/bezoek/
school/middelbaar
09/267.99.99

3DE GRAAD

Museum.design@gent.be
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Designmuseum
Composieten in design
Eén plus één is meer dan twee. Als je de goede eigenschappen

van verschillende materialen optelt, krijg je interessante nieuwe

materie. Gewapend beton bijvoorbeeld. Maar ook in een Formule
1-auto en een sluisdeur zit er composietmateriaal. Of wat dacht
je van een drone? Je leerlingen ontdekken aan de hand van

designobjecten de geheimen achter composieten. Ze ervaren hoe
licht én sterk de materialen zijn, zien hoe ver designers vandaag
staan en blikken vooruit met toekomstgericht onderzoek. Een

interactief bezoek dat perfect aansluit bij het vakoverschrijdend

lesgeven: klimaatopwarming, ecologische impact, duurzaamheid,
mobiliteitsproblematiek, veroudering van de bevolking en
digitalisering; het komt allemaal aan bod.
Jan Breydelstraat 5
9000 Gent

designmuseumgent.be/bezoek/
school/middelbaar
09/267.99.99

Museum.design@gent.be
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MSK Fijnkost!
15 Smaakmakers uit het museum
Fijnkost! Is een bezoekersgids gemaakt voor en

door jongeren van 16 tot 26 jaar. Een 10-koppige
jongerenredactie selecteerde 15 kunstwerken uit

de collectie van het MSK. De illustraties van Brecht
Vandenbroucke en het grafische ontwerp van

Krystoff Dorion resulteerden in een fris boekje op

jongerenformaat. De gids wordt gratis meegegeven aan
elke jongere die het museum bezoekt en aan leerlingen
van het vijfde en zesde middelbaar die het museum in
klasverband bezoeken.

Museum voor Schone Kunsten
Hofbouwlaan 28, 9000 Gent
www.mskgent.be/nl/

fijnkost-15-smaakmakers-uit-het-museum
09/210.10.75

Museum.msk@gent.be
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MSK
Rondleiding in de vaste collectie
In de vaste collectie van het museum is altijd iets

nieuws te ontdekken. Scholen kunnen kiezen voor een

rondleiding langsheen alle meesterwerken, of voor een
meer specifieke benadering van de collectie waarbij

gewerkt wordt rond bepaalde thema’s die aansluiten bij
de leerstof van de leerlingen. Gericht leren waarnemen,
interpreteren en eigen mening formuleren dienen als
rode draad tijdens het museumbezoek.

Museum voor Schone Kunsten
Hofbouwlaan 28, 9000 Gent

www.mskgent.be/nl/rondleidingen-voor-scholen
09/210.10.75

Museum.msk@gent.be
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Huis van Alijn
Gewoontes, tradities en rituelen
Dagelijkse en bijzondere gebeurtenissen bepalen het
ritme van ons leven. Dagen worden weken, maanden

worden jaren. Het Huis van Alijn legt gewoontes, tradities
en rituelen bloot die herinneren aan een recent of verder
verleden. De allereerste babyfoto’s, spelletjes op de

speelplaats, de jaarlijkse zomervakantie, afscheid nemen
van een dierbare. Hoe we omgaan met deze momenten

en emoties evolueert in de tijd, is tegelijk persoonlijk én
universeel.

Kraanlei 65
9000 Gent

huisvanalijn.be/nl/bezoek/met-de-klas
09/235.38.00

info@huisvanalijn.be

Wie rijdt mee?
Geschikt voor groepen met een grote taaldiversiteit
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PAM Ename
Het verhaal van de monnik II
Een pakket specifiek voor mensen met een licht mentale
beperking. De begeleiding gebeurt door een specifiek

opgeleide gids. Deze gids is vermomd als meid of monnik
en neemt de deelnemers mee op een tocht doorheen

het museum waarbij begrippen als tijd, familie, ridders,
abdijen, ... de revue passeren.

Pam Ename

Lijnwaadmarkt 20

9700 Oudenaarde-Ename

pam-ov.be/ename/bezoek/

educatievepakketten/het_verhaal_
van_de_monnik
055/30.90.40

pam-ename@oost-vlaanderen.be

10-12 JAAR
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Bezoek Gravensteen
Breng als groep een bezoek aan het Gravensteen. Er zijn

verschillende manieren om deze burcht te bezoeken. Laat
je onderdompelen in het verhaal van het kasteel tijdens
een gegidste rondleiding. Of bezoek op eigen houtje en
volg de genummerde infoborden doorheen het kasteel.

Gravensteen

Sint-Veerleplein 11
9000 Gent

gravensteen.stad.gent/nl
09/266.85.00

historischehuizen@gent.be
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Bezoek Sint-Baafskathedraal
en Lam Gods
Breng een bezoek aan de Sint-Baafskathedraal met de

crypte en het wereldberoemde schilderij ‘De Aanbidding

van het Lam Gods’ van de gebroeders Van Eyck uit 1432.

Sint-Baafsplein
9000 Gent

sintbaafskathedraal.be
09/269.20.45

sint-baafskathedraal@kerknet.be
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Feest in het Gravensteen
Workshop
De kinderen worden terug gekatapulteerd naar de

middeleeuwen. Dankzij de magische verkleedkoffer krijgt
het feest op slag koninklijke allures. De kinderen beleven
een middeleeuws feest als heuse prinsen of prinsessen
in de majestueuze vertrekken van het Gravensteen. Het
hele kasteel wordt binnenstebuiten gekeerd om het

burchtleven van binnenuit te leren kennen. In het Huis

van de Graaf komen de kinderen alles te weten over de
jacht, het eten, de gasten, de animatie, …

Gravensteen

Sint-Veerleplein 11
9000 Gent

gravensteen.stad.gent/nl/content/workshops
09/266.85.00

historischehuizen@gent.be

Wie rijdt mee?
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Teambuilding in de natuur
Ben je op zoek naar een leuke, avontuurlijke en leerrijke

ervaring in de natuur? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Wij organiseren survivalexcursies en survivalcursussen voor

bedrijven, particulieren, scholen, verenigingen. In heel België en

Nederland en doorheen het hele jaar. De nadruk van de workshops
ligt op beleven en zélf doen.

Een greep uit de verschillende workshops: voeding uit de natuur // oriëntatie // vuur

leren maken met firesteel, vuursteen en vuurboog // diersporen herkennen en dieren

observeren // hikesurvival // bouwen met bamboe // maak zelf een boog van bamboe
gevolgd door een boogschiet wedstrijd.

De teambuilding kan ook uitgebreid worden met activiteiten zoals : boogschieten
//katapultschieten // blaaspijpschieten // pijlen werpen // touwenparcours //
vlottenbouw // moeraspiste

Ter plaatse (Domein Ten Berg)

Bergstraat 16, 9820 Merelbeke
wildtree.be/bushcraft
09/266.85.00

info@arnoutpietersbushcraft.be
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Archery tag
Archery tag is een spel zoals paintball of lasershooting, maar dan
met pijl en boog!!

Bij dit spel nemen 2 groepen het tegen elkaar op en proberen

elkaar uit te schakelen, of de doelen van de tegenstander uit te
schakelen. Er zijn verschillende spelvormen mogelijk.

Doordat de pijlen voorzien zijn van een dichte foam en de

deelnemers ook een gezichtsmasker dragen is dit een volledig

veilige activiteit. De impact van de pijl op het lichaam is minimaal.

Spanning en adrenaline verzekerd. Dit is zeker een ideale activiteit
voor een teambuilding.

Ter plaatse (Domein Ten Berg)

Bergstraat 16, 9820 Merelbeke
wildtree.be/archery-tag
09/266.85.00

info@arnoutpietersbushcraft.be

Wie rijdt mee?

PA

R
UU

N NI G
N

94
SPOR
T

CUL
T

S
O NT

Kindervoorstellingen op het water
Alina Pralina heeft een aantal nieuwe voorstellingen klaar die als
schooluitstap kunnen geboekt worden bij Rederij De Gentenaer/
Gent-Watertoerist met keuze uit verschillende themaverhalen.

De verhalen zijn steeds interactief en muzikaal. Ze zijn geschikt
voor leeftijdsgroepen van tweede en derde kleuterklas en
eerste en tweede leerjaar. De kinderen luisteren naar het

verhaal. Er zijn ook momenten dat ze fysiek bezig zijn met een
dansje, uitbeeldingen van dieren,… liedjes worden aangeleerd.

Verschillende thema’s worden aangereikt en de kinderen worden
bewust gemaakt op een speelse, en leerrijke manier.

Iedere voorstelling duurt 40 minuten en gaat door in het hart van
de Gentse binnenstad al varend op de Leie en de Lieve.

Gent Watertoerist bvba

Hoogpoort 39, 9000 Gent

1STE GRAAD

gent-watertoerist.be/schooluitstap
-in-gent-kindervoorstellingen
-i-s-m-alina-pralina/
09/269.08.69

info@gent-watertoerist.be
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Speeltuin met klimrotsen en
avonturenbos in Blaarmeersen Gent
De speeltuin ligt in het rustige en groene deel van het

recreatiepark. De kinderen kunnen zich er naar hartelust
uitleven op de klimtorens, buisglijbanen, het klimnet,
de kabelbaan, het doolhof, ... Voor de kleuters is een

afzonderlijke speelzone met heel leuke en aantrekkelijke
speelelementen.

Stap binnen in het avonturenbos via één van de vier

bospoorten. Ontdek het uitgebreide netwerk van klim- en
klautertoestellen en een waar junglepad.

Vlak achter het bestaande speelterrein ligt nu een

klimzone met heel natuurlijk ogende rotsen (boulders).
Die rotsen zijn maximaal drie meter hoog en uitgerust
met de nodige handgrepen. Hierop kunnen zowel
kinderen als volwassenen klimmen.
Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen
Strandstraat 24, 9000 Gent
stad.gent/blaarmeersen/
recreatie/speeltuin
09/266.81.70
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Familiepark Harry Malter
Familiepark Harry Malter is een domein van kleiner formaat (3,5ha)
gericht op kids van peuter- en kleuteronderwijs. Geen snelle

rollercoasters of immense dieren maar charme en nostalgie troef!

Neem de tijd om met de kleinsten de kabouterhuisjes te bezoeken,
kleinere maar lieve diertjes van héél dichtbij te leren kennen.

In het spiegelhuis is het altijd lachen geblazen maar laat je ook
verbazen door de kunsten van de gekke fietsenprofessor en de

clown Luigi tijdens de circusshow! Daarna is het fijn uitblazen op
het terras aan het Eendenmeer of op de speeltuin met aanpalend

terras, voor als de kleintjes nog een beetje energie kwijt moeten.

Bosheidestraat 15

9070 Destelbergen (Heusden)
http://www.harrymalter.be/
09/ 252.22.56

info@harrymalter.be
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Escape Room Gent
Word opgesloten in een kamer en ontsnap door het oplossen van
raadsels, vinden van voorwerpen en samenwerking. Aanvaard de
uitdaging en ervaar 60 boeiende minuten
KAMER 1: MIDDELEEUWSE FOLTERKAMER

Loop deze kamer binnen en ga terug in de tijd. De middeleeuwen
komen tot leven en dagen je uit! De geschiedenis herhaalt zich

en de praktijken voorgesteld in het Gravensteen worden realiteit.

Laat je opsluiten in deze afschrikwekkende folterkamer. Speel het
spel; ontcijfer de raadsels en vlucht uit deze kamer. Enkel door

teamwerk vinden jullie een uitweg. Maak je geen zorgen. We zullen
jullie niet (fysiek) martelen... Ben jij klaar voor de uitdaging!
KAMER 2: SNOEPWINKEL 'KRISTIE'S GREAT BISCUITS'

‘Kristie’s Great Bisuits’ verleidt je met de beste zoetigheden van

Belgïe; je waant je in een droomwereld van vervlogen tijden. Laat

je niet om de tuin leiden door de schattigheid van de snoepwinkel.
Bewijs dat jullie team echte detective capaciteiten heeft. Zoals bij
de beste snoepjes komt de verrassing pas op het einde.
Lozevisserstraat 16, 9000 Gent
escaperoom.gent
0485/65.91.53

info@escaperoom.gent
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Ontdek de Gentse binnenwateren
met de kajak
Jaarlijks organiseert de Sportdienst begeleide kajak/
kanotochten op de Leie:

Na het paasverlof tot eind september

Voor groepen van minimum 10 tot maximum 48 deelnemers

Start en eindpunt in het Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen
Minimum leeftijd 12 jaar / kunnen zwemmen
Gemiddelde duur vijf uur (inclusief pauze)

Je vaart langsheen het schilderachtige Afsnee of tot in
het hartje van de binnenstad. Tijdens een avondlijke

fakkeltocht geniet je intens van het feeërieke Gent by
Night.

Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen
Strandstraat 24, 9000 Gent

stad.gent/blaarmeersen/sporten-deblaarmeersen/kajak-en-kanotochten
09/266.81.70

sportdagen.blaarmeersen@stad.gent
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Paintball indoor Gent
Paintball is een sportieve activiteit waarbij het de

bedoeling is je tegenstander te raken met een verfballetje
dat wordt afgevuurd met een luchtdrukpistool. De

geraakte persoon moet het veld verlaten tot het volgende
spel begint. Een groep wordt ingedeeld in twee teams die
elkaar in verschillende speltypes bekampen.

Paintball Gent

Hurstweg 8, 9000 Gent
http://www.paintballgent.be/paintball.html
0474/51.35.00

info@paintballgent.be

VANAF 14 JAAR
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Schaatsen in Gent
Dag in dag uit vinden diverse bezoekers de weg

naar Kristallijn. Gaande van gezinnen, particulieren,

jeugdbewegingen en sportdiensten tot en met clubs,

scholen en bedrijven. Voor ieder wat wils. Wij wensen

een gezonde ontspanning aan te bieden, een gezellige

ontmoetingsplaats te zijn voor iedereen en dit op 3000m²
uitstekend ijs of in de volledig vernieuwde bar met
panoramisch uitzicht op de ijsbaan.

Warmoezeniersweg 20, 9000 Gent
kristallijn.be

09/222.10.10

info@kristallijn.be

Wie rijdt mee?

PA

R
UU

N NI G
N

101
SPOR
T

CUL
T

S
O NT

Zwemmen in de Blaarmeersen
Zwemvijver met glijbaan en krekenplas voor de kleinsten
Grote zwemzone met strand en ligweides

De krekenplas is er speciaal voor kinderen tot 12 jaar.

Deze zwemplas is maximaal één meter diep en omgeven
door een strandzone en een groene berm. Leef je uit

met de spuitfiguurtjes, de twee vlotjes die je naar de

eilandjes vervoeren, de twee glijbaantjes en het water-

zandspeeltoestel. Vanop de zitbanken aan de rand van de
strandzone kunnen de begeleiders de spelende kinderen
heel goed in het oog houden. Achter de berm is een
specifiek kindersanitair aanwezig.
Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen
Strandstraat 24, 9000 Gent

stad.gent/blaarmeersen/recreatie/zwemmen
09/266.81.70
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Zwembad Merelbeke
INFRASTRUCTUUR
Sportbad van 25 op 12,5 m

Recreatiebad met stroomversnelling
Glijbaan

Peuterbad

Whirlpools (1,5 euro), stoombaden (1,5 euro) en sauna (gratis)

Sportstraat 3

9820 Merelbeke
merelbeke.be/zwembad
09/210.34.00

zwembad@merelbeke.be
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Zwembad S&R Rozebroeken
Subtropisch zwemparadijs ‘S&R Rozebroeken’

Het subtropisch zwemparadijs biedt een unieke

beleving voor jong en oud! Laat je verrassen door

het zinnenprikkelend aanbod van S&R Rozebroeken:

wildwaterbanen, glijbanen, buitenbaden, kinderbaden

met waterspeeltuin, warme lagune, sauna’s en nog zoveel
meer.

Victor Braeckmanlaan 180

9040 Gent (Sint-Amandsberg)
www.lago.be/gent/zwemparadijs
09/335.28.88

rozebroeken@sr-rozebroeken.be
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Kampvuur op Ten Berg
In overleg met de centrumverantwoordelijke
zelf hout sprokkelen

Gezellig nakletsen of zingen rond het kampvuur.
Marshmellows maken

Kampvuurkring Ten Berg

Bij Centrumverantwoordelijke (Christophe) of Liesbeth
09/210.57.79

tenberg@cjt.be

Wie rijdt mee?

Deze uitgebreide activiteitencollectie werd bijeengesprokkeld
door Christophe Feys en in vorm gegoten
door Hilde Cattrysse

Veel plezier in én rond Ten Berg!

