
Overzicht activiteiten Paasvakantie Provincie Oost-Vlaanderen 
 

Provinciaal domein Puyenbroeck 

 

• Voorjaarsbloeiers (Week van de Provinciedomeinen): georganiseerde wandeling 

met gids op maandag 15 april van 14 uur tot 16 uur. 

• Welke vis is dit? (Week van de Provinciedomeinen): georganiseerde wandeling 

met gids op dinsdag 16 april van 14 uur tot 16 uur (geschikt voor kinderen). 

• Verhalendag (Week van de Provinciedomeinen): ga op zoek naar de 

verhalenvertellers van Puyenbroeck. Je luistert naar 1 verhaal of naar alle 

verhalen, aan jou de keuze. Om 13u vertrekt er ook een verteller aan het 

bezoekerscentrum die je meeneemt op wandel naar de mooiste verhalen. 

Woensdag 17 april van 13 uur tot 17 uur.  

• Hoogtouwenparcours (Week van de Provinciedomeinen): verschillende parcours 

voor kinderen in Provinciaal Sportcentrum Puyenbroeck. Woensdag 17 april van 

14 uur tot 17 uur.  

• Golfwandeling (Week van de Provinciedomeinen): georganiseerde wandeling met 

gids op donderdag 18 april van 14 uur tot 16 uur.  

• Puyenbroeckse nachten (Week van de Provinciedomeinen): avondwandeling met 

gids op vrijdag 19 april van 21 uur tot 23 uur.  

• Padel 1+1 gratis (Week van de Provinciedomeinen) in Provinciaal sportcentrum 

Puyenbroeck: van maandag 15 april tot zaterdag 20 april van 9 uur tot 21 uur en 

zaterdag tot 19 uur.  

• Reuze Paaseierenfeest: Met muziek, circus, een grote paasshow van clown 

Rocky, poppenkast, heel wat leuke doe-activiteiten en uiteraard lekkere paaseitjes 

zorgen ze voor een onvergetelijke namiddag. De activiteiten starten vanaf 14u en 

de feestelijke intrede van de paashazen is voorzien om 14u30. De hazen delen 

eitjes uit tot 16u30 aan alle kinderen tot 10 jaar. Alles is gratis behalve de 

kermisattracties. Veel animatie is overdekt zodat slecht weer de pret niet mag 

drukken. zaterdag 20 april van 14 uur tot 17 uur. 

• Start to Golf (Week van de Provinciedomeinen) op maandag 22 april van 10 uur 

tot 16 uur.  

 

 

 

 



Provinciaal domein De Gavers 

 

• Gratis kindershow: Clown Rocky’s paasshow: woensdag 10 april van 14.30 tot 

16.00 uur.  

• Indoor rommelmarkt: zondag 14 april van 10 uur tot 18 uur. 

• Initiatie boogschieten: dinsdag 16 april van 13 uur tot 16 uur, geschikt voor 

kinderen vanaf 10 jaar. 

• Gratis kindershow: Studio Gekko – Viva La Musica: woensdag 17 april van 14.30 

tot 15.30 uur. 

• Initiatie muurklimmen: donderdag 18 april van 13 uur tot 16 uur, geschikt voor 

kinderen van 8 jaar.  

• Paasfeest: Alle kindjes tot 10 jaar kunnen dan naar hartenlust eitjes zoeken en 

rapen. De randanimatie zorgt voor extra pret voor alle leeftijden. Zondag 21 april 

van 10 uur tot 12 uur. 

 

Provinciaal domein De Ster 

 

• Educatieve rondleiding kinderboerderij (Week van de Provinciedomeinen): 

woensdag 17 april om 14 uur en 15.15 uur. 

• Eieren na Pasen: Groot paasfeest met gratis paaseieren voor elk kind (tot 12 

jaar). Zoek het GOUDEN EI en win een leuke prijs! Ontmoet BUMBA (14 tot 

15u30). Doorlopend animatie en attracties. Optreden van Clown Bobo (15 tot 

16u).Enkel toegang domein te betalen. Gratis voor abonnementhouders. 

maandag 22 april van 14 uur tot 18 uur.  

 

Provinciaal domein De Brielmeersen 

 

• Bezoek de Brielmeersbijtjes (Week van de Provinciedomeinen): tentoonstelling 

van bijenteeltmateriaal. De imker zal er ook zijn, en die laat je proeven van honing 

en stuifmeel. Geschikt voor kinderen. Woensdag 17 april van 13 uur tot 18 uur.  

 

Provinciaal Sportcentrum De Boerekreek 

 

• Huifkartocht rond De Boerekreek (Week van de Provinciedomeinen): gratis, 

woensdag 16 april van 14 uur tot 16 uur.  



• Last minute nog op zoek naar een leuke bezigheid voor je zoon of dochter tijdens 

de paasvakantie? Er zijn nog wat plaatsjes vrij voor deze kampen: 

• Mountainbike: van 8 tot 12 april 

• Zeilen: van 15 tot 19 april 

• Ponyrijden Halfgevorderden: van 15 tot 19 april 

 

Provinciale erfgoedsite Ename: 

 

• Familiezoektocht ‘De waarheid over het ei’ tijdens de paasvakantie: Digitale 

familiezoektocht tijdens de paasvakantie naar de waarheid over het ei en hoe die 

te linken valt met de bruisende Enaamse geschiedenis. Ridders, monniken, 

eieren! 

• Paaseierenzoektocht op 20 april: Kinderen jonger dan 12 jaar zoeken mee 

met de Paashaas naar paaseieren in de tuin van pam Ename. Aan de balie 

krijgen ze na afloop een mooi pakketje. Voor ouders en grootouders die pam 

Ename bezoeken tussen 14 en 16 uur staat een gratis kop koffie klaar en een 

gids om een woordje uitleg te geven. 

 

Provinciale erfgoedsite Archeocentrum Velzeke: 

 

• Expo ‘Studio Dino’: met de porseleinen dinosauriërs van Niels-Jan Tavernier 

duiken we nu nóg verder de prehistorie in. Nadat je zijn indrukwekkende stoet 

dino’s gezien hebt, heb je vast nog wel zin om eentje na te bouwen in LEGO® 

stenen. 

• Expo ‘Romeinen in Lego’: Begin 2018 hadden we de Familia Brickia op bezoek. 

Een gezin creatievelingen met een missie: het nabouwen van enkele van de 

meest opmerkelijke stukjes uit de Romeinse wereld… in LEGO® stenen. Het blijft 

niet bij kijken alleen, je kan ook zelf met de LEGO® stenen aan de slag. 

 

Mola- Provinciaal Molencentrum 

 

• Bezoek het Molencentrum Mola in het Provinciaal domein Puyenbroeck en laat je 

omverblazen door weetjes over molens en windenergie (Week van de 

Provinciedomeinen). Van woensdag 17 april tot vrijdag 19 april van 9.30 tot 17 

uur. En van zaterdag 20 april tot maandag 22 april van 10.30 tot 18 uur.  

 


