
 

Lentekriebels in De Gavers. 
 

 

Vlieg weer naar ... buiten 

 

Vanaf 2 april zijn de locaties 'Sport en spel' en 

'Watersport' terug open. Minigolfen, racen met de 

go carts, lasershooten of een tochtje op de 

Gaverplas met een pedalo, kajak, kano of ... 

Chiliboot. Het kan weer allemaal. Tickets worden  

verkocht aan het loket. 

Voor wie het liever iets rustiger aan doet is de 3,5 

kilometer lange wandeling rond de vijver een 

aanrader. Afronden kan vanop het terras, met zicht op het water of de speeltuin. 

 

>> www.degavers.be  

 

 

Kalender paasvakantie 
 

In de paasvakantie trekt domein De 

Gavers het blik met evenementen en 

activiteiten weer open. Er zijn twee 

theatervoorstellingen voor kinderen in 

zaal De Doos. Verder zijn er ook nog 

vier initiaties waar kinderen én hun ouders aan kunnen deelnemen. 

Tickets bestellen kan via de webshop! 

 

>> www.degavers.be/kalender  

 

 

 

Paasfeest 
 

Dé apotheose van de paasvakantie! Op zondag 17 

april komt de paashaas langs. Kindjes tot 10 jaar 

kunnen paaseitjes rapen. Verder is er leuke 

randanimatie met onder meer grime en 

straatanimatie. 

Kinderen tot 10 jaar hebben een ticket nodig. 

Bestellen kan via de webshop! (Groot)ouders hebben geen ticket nodig. 

 

>> www.degavers.be/paasfeest  

 

http://www.degavers.be/
http://www.degavers.be/kalender
http://www.degavers.be/paasfeest


 

Zwemmen in het Gaversbad 
 

Wie wil glibberen in de glijbaan, tollen in de kreek, 

ploeteren in het peuterbad, broebelen in de 

whirlpool, ... of gewoon baantjes wil trekken in het 

25-meterbad koopt voortaan tickets aan de 

ingang van het bad. Vooraleer je jouw badpak 

boven haalt check je best nog even de openingsuren op onze website. 

 

>> Info en openingsuren Gaversbad 

 

 

Een vraagje?  
 

Op 2 april heropent het pop-up infopunt naast het Gaversbad 

opnieuw de deuren. Je wordt er wegwijs gemaakt op het 

domein en daarbuiten. Bezoekers vernemen er niet alleen 

alles over De Gavers maar ze ontdekken er ook de leukste 

fiets- en wandelroutes en activiteiten in de buurt.  

 

>> Openingsuren pop-up infopunt 

 

 

 

Publicaties 
 

Prijzen, openingsuren, ... kunnen geraadpleegd worden op 

www.degavers.be. Wie er graag een handig boekje op 

naslaat, kan dit afhalen in het infopunt. Een pdf bezorgen 

we jou in de bijlage van onze mail. 

 

 

 

Leuk om naar te kijken ... nog leuker om te doen 
 

Op zondag 10 april vindt er een echte Titan Run 

plaats in De Gavers. Onderweg genieten de deelnemers 

o.a. van een fris modderbadje. Kijken of doen?! 

Titan Events organiseert dit jaar maar liefst 3 

uitdagende evenementen in De Gavers. 

 

>> www.titanevents.eu/titan-run-geraardsbergen   

 

 

  

https://oost-vlaanderen.be/content/ovl/nl/ontspannen/recreatiedomeinen/de-gavers/sporten/zwembad.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/de-gavers/praktisch/infopunt.html
http://www.degavers.be/
https://www.titanevents.eu/titan-run-geraardsbergen/


 

Beeldmateriaal 

Foto’s kan je tot 6 april downloaden via https://we.tl/t-wagJDYZYgP  

 

Waar? 

Provinciaal Domein de Gavers, Onkerzelestraat 280, 9500 Geraardsbergen 

gavers@oost-vlaanderen.be - www.degavers.be  

www.facebook.com/provinciaaldomeindegavers/  

 

<Meer info> 

Jo Petrus, Animator-Promotor Provinciaal Domein De Gavers 

054-43 53 53, jo.petrus@oost-vlaanderen.be 
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