
1

9/04/2018 - 15/04/2018

- natuurlijk genieten -
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Meetjesland
Het Provinciaal centrum De Boerekreek
Het Provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve
Het Provinciaal domein Het Leen

Waasland
Het Provinciaal domein Het Kloosterbos
Mola, het Provinciaal molencentrum
Het Provinciaal domein Puyenbroeck
Het Provinciaal domein De Ster
Het Provinciaal domein De Roomacker

Gent
PAC Het Zuid

Scheldeland
Het Provinciaal natuureducatief centrum Bastion VIII
Het Provinciaal domein Den Blakken
Het Provinciaal domein Het Gentbos

Vlaamse Ardennen
Het Provinciaal domein De Gavers
Het Provinciaal archeologisch museum pam Velzeke
Het Provinciaal natuureducatief centrum De Kaaihoeve
Het Provinciaal Erfgoedcentrum
Het Provinciaal archeologisch museum pam Ename

Leiestreek
Het Provinciaal domein De Brielmeersen
Het Provinciaal domein Hospicebossen
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Week van de provinciedomeinen
9-15 april 2018

Natuurlijk Genieten!

Doorlopend van 9 tot 15 april 2018
Genieten van het bos
Bezoek het geniethoekje in het bos. Rust uit in de hangmat en luister naar de 
wind in de bomen en de zang van de vogels. Vul je longen met boslucht. Laat de 
zon of de regen je gezicht strelen.

 voor wie iedereen
 wanneer 9-20 uur
 inschrijven niet nodig
 waar provinciaal domein Het Leen - Gentsesteenweg 80 - 9900 Eeklo
 inlichtingen 09 376 74 74 · bezoek.hetleen@oost-vlaanderen.be · www.hetleen.be

Genieten van bos-smaken
In het bosinfocentrum staat een tafel met lekkers uit het bos. Neem gerust een hapje!

 voor wie iedereen
 wanneer 9-20 uur
 inschrijven niet nodig
 waar provinciaal domein Het Leen - Gentsesteenweg 80 - 9900 Eeklo
 inlichtingen 09 376 74 74 · bezoek.hetleen@oost-vlaanderen.be · www.hetleen.be

Doorlopend van 9 tot 15 april 2018
Padel 1+1
Padel is ontstaan in Zuid-Amerika en overgewaaid naar Spanje waar het snel uitgegroeid is tot een enorm populaire 
sport. Padel bevat elementen uit tennis en squash en is toegankelijk voor sportievelingen van elk niveau. Na een korte 
introductie beleef je meteen spelplezier met lange rally’s. Tijdens de Week van de Provinciedomeinen kan je gratis een 
padelpartner meenemen. 

 voor wie iedereen
 wanneer tijdens de week: 9-21 uur
  tijdens het weekend: 9-19 uur
 inschrijven verplicht via 09 342 42 50
 kostprijs 5 euro/uur (2 euro voor het huren van een racket)
 waar provinciaal sportcentrum Puyenbroeck 
  Puidonkdreef 1 - 9185 Wachtebeke 
  parking 2
 inlichtingen 09 342 42 50 · www.puyenbroeck.be
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9 april 2018 
Voorjaarsbloeiers Puyenbroeck
Ieder jaar komen ze terug. Vaak op dezelfde plaats, soms op onverwachte plaatsen. De voorjaarsbloeiers. Deze planten 
profiteren van het zonlicht dat op de bosbodem valt om snel te bloeien voordat de bladeren gevormd worden.  
Ze worden dan ook vooral in het bos gevonden. Slanke sleutelbloemen, bosanemonen, longkruid ... Zeker de moeite 
waard om even te komen bewonderen.

 voor wie iedereen
 wanneer 14-16 uur
 inschrijven verplicht via www.puyenbroeck.be/inschrijven
 waar provinciaal domein Puyenbroeck - Puyenbrug 1a - 9185 Wachtebeke 
  parking 1 - start aan bezoekerscentrum
 inlichtingen 09 342 42 17 · puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be · www.puyenbroeck.be

9 april 2018 
Yoga met lesgever in De Boerekreek
Doe samen met een ervaren lesgever de zonnegroet aan de rand van de Boerekreek. Na de opwarmer gaan we door en 
ontdekken we enkele eenvoudige yoga-houdingen in deze prachtige natuur!

 voor wie iedereen
 wanneer 14 uur
 inschrijven verplicht via www.boerekreek.be 
 waar provinciaal sportcentrum De Boerekreek - Sint-Jansstraat 132 - 9982 Sint-Jan-in-Eremo
 inlichtingen 09 218 96 71 · boerekreek@oost-vlaanderen.be · www.boerekreek.be

10 april 2018 
Dieren voederen Puyenbroeck
Net zoals mensen moeten ook dieren regelmatig eten. Wil je helpen met het 
voederen van de bewoners van de Knuffelhoeve? Kom dan zeker langs. De geiten, 
schapen … zullen je dankbaar zijn.

 voor wie iedereen
 wanneer 14-16 uur
 inschrijven verplicht via www.puyenbroeck.be/inschrijven
 waar provinciaal domein Puyenbroeck - Puyenbrug 1a - 9185 Wachtebeke 
  Knuffelhoeve
 inlichtingen 09 342 42 17 · puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be

10 april 2018
Huifkartocht De Boerekreek
We trekken te paard door de polders met een grote huifkar van 18 personen. 

 voor wie iedereen
 wanneer 14 uur
 inschrijven verplicht via www.boerekreek.be
 waar provinciaal sportcentrum De Boerekreek - Sint-Jansstraat 132 - 9982 Sint-Jan-in-Eremo
 inlichtingen 09 218 96 71 · boerekreek@oost-vlaanderen.be · www.boerekreek.be

10 april 2018
Initiatie boogschieten 
Wil je graag met pijl en boog leren schieten? Kom dan zeker naar deze initiatie!

 voor wie kinderen vanaf 10 jaar
 wanneer 13-14 uur: maximum 20 personen
  14-15 uur: maximum 20 personen
 inschrijven verplicht via gavers@oost-vlaanderen.be
 waar provinciaal domein De Gavers - Sport en spel - Onkerzelestraat 280 - 9500 Geraardsbergen
 inlichtingen 054 41 63 24 · gavers@oost-vlaanderen.be · www.degavers.be
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11 april 2018
Verhalendag Puyenbroeck
Het speelbos is niet enkel een superleuke plaats om te spelen. Je kan er ook gezellig picknicken. En vandaag is er een 
extraatje. Als je tussen 12 en 14 uur komt eten, zal je gezelschap krijgen van een aantal vertellers. Deze vertellen verhalen 
over de bomen en planten die in het speelbos voorkomen. En na het eten kan je kiezen. Je kan gaan spelen in het bos of 
je ontspannen op de plaatsen die we hiervoor voorzien. Welke dat zijn? Dat kom je te weten als je langskomt.

 voor wie iedereen
 wanneer 12-16 uur
 inschrijven verplicht via www.puyenbroeck.be/inschrijven
 waar provinciaal domein Puyenbroeck - Puyenbrug 1a - 9185 Wachtebeke 
  parking 1 - start aan bezoekerscentrum
 inlichtingen 09 342 42 17 · puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be · www.puyenbroeck.be

11 april 2018 
Fietsverhuur De Boerekreek
Zin om zelf de streek te verkennen? Geen probleem! Er staan 70 fietsen voor je klaar. De routes krijg je er gratis bij. 
Je mag natuurlijk ook zelf aan het werk gaan met de fietsknooppunten. 

 voor wie iedereen
 wanneer 14 uur
 inschrijven verplicht via www.boerekreek.be
 waar provinciaal sportcentrum De Boerekreek - Sint-Jansstraat 132 - 9982 Sint-Jan-in-Eremo
 inlichtingen 09 218 96 71 · boerekreek@oost-vlaanderen.be · www.boerekreek.be 

11 april 2018 
Educatieve rondleiding op de kinderboerderij
Iedereen kent kippen, geiten, ezels en andere typische boerderijdieren, maar wist je 
dat domein De Ster ook wallaby’s, herten en emoes heeft? 
Ken jij de juiste benaming van al onze diertjes? Weet jij wat de dieren eten of hoe zij 
verzorgd worden? 
Je komt alles te weten tijdens deze rondleidingen.

 voor wie iedereen
 wanneer 14 uur en 15.15 uur
 inschrijven telefonisch via 09 777 69 50
 waar provinciaal domein De Ster - Lange Rekstraat 30 - 9500 Sint-Niklaas
 inlichtingen 09 777 69 50 · ster@oost-vlaanderen.be · www.domeindester.be 

11 april 2018
Huifkartocht
Stap op de huifkar en geniet van het voorbijglijdende landschap.

 voor wie iedereen
 wanneer 14-17 uur
 inschrijven niet nodig
 waar provinciaal domein Het Leen - Gentsesteenweg 80 - 9900 Eeklo
 inlichtingen 09 376 74 74 · bezoek.hetleen@oost-vlaanderen.be · www.hetleen.be

11 april 2018
Bushcraft
Overleven in het bos. Hoe doe je dat? Leer enkele onmisbare technieken om de woeste natuur het hoofd te bieden.

 voor wie iedereen
 wanneer 14-17 uur
 inschrijven niet nodig
 waar provinciaal domein Het Leen - Gentsesteenweg 80 - 9900 Eeklo
 inlichtingen 09 376 74 74 · bezoek.hetleen@oost-vlaanderen.be · www.hetleen.be
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11 april 2018
Opendeurdag bijenstand
In de Brielmeersen wonen er 500 000 bijen. Wil je ze graag eens van dichtbij aan het 
werk zien? Kom dan eens langs op onze tentoonstelling van bijenteeltmateriaal. De 
imker zal er ook zijn, en die laat je proeven van honing en stuifmeel.

 voor wie iedereen
 wanneer 13.30-18 uur
 inschrijven niet nodig
 waar provinciaal domein De Brielmeersen - Stadionlaan 1 - 9800 Deinze
 inlichtingen 09 380 87 37 · debrielmeersen@oost-vlaanderen.be · www.oost-vlaanderen.be/brielmeersen 

11 april 2018
Kindershow: Jeuk met Kabaal in de klas van meester Haai 
School is cool! Dat vinden alle kinderen, behalve Franky. Hij krijgt les van die vervelende meester Haai. Schelletje visje 
weet wel raad... Ze vertelt Franky dat fijne meesters ook bestaan. Zalm De Zeebaars is er zo eentje. Franky besluit 
Zeebaars te gaan opzoeken... Maar dat is buiten Kapitein Pinokkio gerekend! Redt Franky het of blijft hij voor altijd een 
zeemeerman aan land? Een echt meespeelstuk voor grote en kleine durvertjes.

 voor wie kinderen van 5-12 jaar
 wanneer 14.30-16 uur
 inschrijven niet nodig
 waar provinciaal domein De Gavers - Sport en spel - Onkerzelestraat 280 - 9500 Geraardsbergen
 inlichtingen 054 41 63 24 · gavers@oost-vlaanderen.be · www.degavers.be

12 april 2018 
Groene golfwandeling Puyenbroeck
Bij de term ‘groen golfterrein’ denk je waarschijnlijk aan de groene kort gemaaide holes die je vaak afgebeeld ziet. Toch 
betekent het hier iets anders. Met groen bedoelen we dat Golf Puyenbroeck het Europese Ecolabel heeft. Groen in de zin 
van duurzaam dus. Hoe en waarom ze dit haalden, hoor je tijdens deze wandeling.

 voor wie iedereen
 wanneer 14-16 uur
 inschrijven verplicht via www.puyenbroeck.be/inschrijven
 waar provinciaal domein Puyenbroeck - Puyenbrug 1a - 9185 Wachtebeke 
  parking 1 - start aan golfcentrum
 inlichtingen 09 342 42 17 · puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be · www.puyenbroeck.be

12 april 2018
Initiatie muurklimmen
Wil je graag leren muurklimmen? Dat kan tijdens deze initiatie muurklimmen.

 voor wie kinderen vanaf 8 jaar
 wanneer 13-14 uur: maximum 20 personen
  14-15 uur: maximum 20 personen
 inschrijven verplicht via gavers@oost-vlaanderen.be
 waar provinciaal domein De Gavers - Sport en spel - Onkerzelestraat 280 - 9500 Geraardsbergen
 inlichtingen 054 41 63 24 · gavers@oost-vlaanderen.be · www.degavers.be 
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12 april 2018 
Arrow battle met lesgever 
Ooit al eens een mix van boogschieten, trefbal en paint-ball gespeeld? Nee? Schrijf je dan snel in, de plaatsen zijn 
beperkt!  
Verstop je achter tonnen en haal de Robin Hood in jou naar boven. 

  voor wie iedereen
 wanneer 14 uur
 inschrijven verplicht via www.boerekreek.be
 waar provinciaal sportcentrum De Boerekreek - Sint-Jansstraat 132 - 9982 Sint-Jan-in-Eremo
 inlichtingen 09 218 96 71 · boerekreek@oost-vlaanderen.be · www.boerekreek.be 

13 april 2018 
Puyenbroeck by night
De nacht heeft een speciaal effect op de natuur, zeker op vrijdag de 13de. Veel dieren gaan slapen na een drukke dag, 
maar er zijn er ook een heleboel die net ontwaken. Daarom gaan we op stap om deze dieren te gaan ontdekken.  
De activiteit duurt 2 uur, maar de wandeling slechts 1 uur. Je kan kiezen uit 2 thema’s: uilen, vleermuizen, muizen, 
nachtvlinders of gewoon een wandeling in het donkere Puyenbroeck.

 voor wie iedereen
 wanneer 22-24 uur
 inschrijven verplicht via www.puyenbroeck.be/inschrijven
 waar provinciaal domein Puyenbroeck - Puyenbrug 1a - 9185 Wachtebeke 
  parking 1 - start aan bezoekerscentrum
 inlichtingen 09 342 42 17 · puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be · www.puyenbroeck.be

13 april 2018
Krulbollen en Huifkarren in de Huysmanhoeve
In het provinciaal streekcentrum de Huysmanhoeve leer je gratis krulbollen. Na 
deze initiatie kan je met de huifkar richting provinciaal domein Het Leen waar je 
prachtige wandelingen kan maken.

  voor wie iedereen 
 wanneer 10 uur (vertrek Het Leen) – 11 uur (aankomst Huysmanhoeve)
  12 uur (vertrek Huysmanhoeve) – 13 uur (aankomst Het Leen)
  14 uur ( vertrek Het Leen) – 15 uur (aankomst Huysmanhoeve)
  16 uur (vertrek Huysmanhoeve) – 17 uur (aankomst Het Leen)
 inschrijven verplicht via huysmanhoeve@plattelandscentrum.be 
 waar provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve - bus 1 - 9900 Eeklo
 inlichtingen 09 327 04 47 · huysmanhoeve@platteplandcentrum.be · www.huysmanhoeve.be

13 april 2018 
Gezinswandeling met bosopdrachtjes
Samen met een gids, en aan de hand van bosopdrachten, ontdek je het Gentbos. Breng zeker laarzen mee! 
We spreken af aan de hoofdingang (parking Poelstraat Merelbeke).

 voor wie iedereen
 wanneer 14-16.30 uur
 inschrijven niet nodig
 waar provinciaal domein Gentbos - Poelstraat - 9820 Merelbeke
  start aan de parking
 inlichtingen 055 23 71 56 · dekaaihoeve@oost-vlaanderen.be
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14 april 2018 
Puyenbroeck Repair Café
Het kan best zijn dat er gisteren op vrijdag de 13de een paar dingen kapot gingen. Geen probleem voor onze bonte 
verzameling van vakmannen en -vrouwen. Ze kunnen bijna alles maken wat nog te maken valt. Een kapotte stoel of een 
toestel dat niet goed meer werkt? Samen zoeken we naar de manier om het te maken.

 voor wie iedereen
 wanneer 14-16 uur
 inschrijven verplicht via www.puyenbroeck.be/inschrijven
 waar provinciaal domein Puyenbroeck - Puyenbrug 1a - 9185 Wachtebeke 
  parking 1 - logistiek gebouw
 inlichtingen 09 342 42 17 · puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be · www.puyenbroeck.be

14 april 2018 
Wandeltocht De Boerekreek
In deze prachtige streek kom je tot rust tussen kreken en kanalen.  
Je kan in het onthaal een wandeling komen halen of je stelt er zelf eentje samen 
met behulp van de knooppunten. Wil je liever mindful wandelen? Ook dat kan. 

 voor wie iedereen
 wanneer volledige dag
 inschrijven niet nodig
 waar provinciaal sportcentrum De Boerekreek - Sint-Jansstraat 132 - 9982 Sint-Jan-in-Eremo
 inlichtingen 09 218 96 71 · boerekreek@oost-vlaanderen.be · www.boerekreek.be 

14 april 2018
Wandeling met gids over natuurbeheer
Een ervaren gids loodst je door een stukje ongerepte natuur. 
Het valleigebied in Moortsele is ecologische heel waardevol. Je vindt er unieke bossen met kleurrijke voorjaarsbloemen. 
De twee beken die er samenvloeien, de Molenbeek en de Kerkesbeek, treden er vaak uit hun oevers. Ze laten dan slib 
achter waarop de bomen zich ontwikkelen. Dit maakt dit gebied zo uniek en waardevol. 

 voor wie iedereen
 wanneer 10-12 uur
 inschrijven niet nodig
 waar overstromingsgebied Drooghout - Moortselestraat z/n - 9860 Moortsele (Oosterzele)
  rechtover NMBS station
 inlichtingen 09 267 78 30 · mark.alderweireldt@oost-vlaanderen.be

14 april 2018
Geleide wandeling over duurzaam bosbeheer
Een mooi, gevarieerd en soortenrijk bos, daar profiteren zowel de bosbewoners als de bosbezoekers van. De Provincie 
Oost-Vlaanderen kiest dan ook voor een duurzaam bosbeheer. Maar wat houdt dat nu in de praktijk in? Ontdek het 
samen met de gids.

 voor wie iedereen
 wanneer 10-12 uur
 inschrijven niet nodig
 waar Hospicebossen - Klapstraat - 9810 Nazareth
 inlichtingen 09 267 7834 · inaki.colpaert@oost-vlaanderen.be



9

14 april 2018
Over stoven en stoten
In het bosgebied rondom de promotietuin van Den Blakken doet de Provincie aan duurzaam bosbeheer.  
In de  aanpalende Warandeduinen maken we dan weer kans om schapen te ontmoeten. Het Agentschap voor  
Natuur en Bos gebruikt deze grazers om de graslandjes kort en de open stuifduinen kaal te houden.  
Onderweg ontmoeten we ook imposante hakhoutstoven van inheemse eik en beuk, goed voor ongeveer  
500 jaar geschiedenis!

 voor wie iedereen
 wanneer 10-12 uur
 inschrijven niet nodig
 waar provinciaal domein Den Blakken - Wegvoeringstraat 308 - 9230 Wetteren
 inlichtingen 09 267 76 32 · jose.de.laender@oost-vlaanderen.be

15 april 2018
Boost De Gavers
Boost, een ongelooflijk, onweerstaanbare toffe speelnamiddag. We verwennen 
kinderen tot 12 jaar met workshops en coole spelletjes. 
Omdat Boost zich afspeelt op onze strandzone, zijn honden niet toegelaten!

 voor wie kinderen tot 12 jaar
 wanneer 14-18 uur
 inschrijven niet nodig
 waar provinciaal domein De Gavers - strand - Onkerzelestraat 280 - 9500 Geraardsbergen
 inlichtingen 054 41 63 24 · gavers@oost-vlaanderen.be · www.degavers.be 

15 april 2018 
Start to golf Golf Puyenbroeck
Start met deze fantastische sport dankzij Start to Golf, het project van  
Golf Vlaanderen om iedereen te laten  kennismaken met golf!

 voor wie iedereen
 wanneer vanaf 10 uur 
 inschrijven verplicht via www.starttogolf.be > klik door naar Golf Puyenbroeck
 waar Golf Puyenbroeck - Craenendam 5 - 9185 Wachtebeke
 inlichtingen golf.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be

15 april 2018 
Dauwtrippen 
Vroeg uit de veren! Wandel mee met een gids terwijl het bos ontwaakt. Geniet van de stilte of beter, luister naar de 
ochtendsymfonie van de zangvogels.

 voor wie iedereen
 wanneer 7-9 uur
 inschrijven verplicht via www.hetleen.be/inschrijven/weekvandeprovinciedomeinen 
 waar provinciaal domein Het Leen - Gentsesteenweg 80 - 9900 Eeklo
 inlichtingen 09 376 74 74 · bezoek.hetleen@oost-vlaanderen.be · www.hetleen.be
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15 april 2018 
Yoga in Het Leen
Neem deel aan een ontspannende yogasessie in de plantentuim.

 voor wie iedereen
 wanneer 9.30-10.30 uur en 10.30-11.30 uur
 inschrijven verplicht via www.hetleen.be/inschrijven/weekvandeprovinciedomeinen 
 waar provinciaal domein Het Leen - Gentsesteenweg 80 - 9900 Eeklo
 inlichtingen 09 376 74 74 · bezoek.hetleen@oost-vlaanderen.be · www.hetleen.be

15 april 2018
Over smaken en kleuren, sensaties en geuren
Een gids laat je de plantentuin zien, ruiken en voelen. Geniet met al je zintuigen!  

 voor wie iedereen
 wanneer 14-16 uur
 inschrijven verplicht via www.hetleen.be/inschrijven/weekvandeprovinciedomeinen 
 waar provinciaal domein Het Leen - Gentsesteenweg 80 - 9900 Eeklo
 inlichtingen 09 376 74 74 · bezoek.hetleen@oost-vlaanderen.be · www.hetleen.be


