
 

Krokusvakantie 

 
 

 

Van 18 tot 26 februari 2023 is het krokusvakantie. Op meerdere provinciale 
plekken zijn er toffe activiteiten en uitstappen voor gezinnen met kinderen. 

Omdat de Gezinsbond voor haar Krokuskriebels focust op 'buitengewone 
gezinnen', doet de Provincie extra haar best om zoveel mogelijk drempels 
te verlagen voor zoveel mogelijk mensen: mensen met een rolstoel, 
mensen die last hebben van prikkels, mensen die het financieel moeilijk 
hebben, ... 

Activiteiten in de krokusvakantie 

• op de Erfgoedsite Ename: 
o ontdekkingstocht 'De draad van Liesje', in pam Ename,  voor 

(groot)ouders en hun (klein)kinderen van 0 tot 12 jaar, óók als 
er iemand een visuele beperking heeft. Gratis, reserveren is 
alleen nodig als je een persoonlijke begeleider wenst. 

o zoektocht 'Ontrafel mysterieuze sporen', in het Erfgoedcentrum 
en het dorp, voor families met tieners van 10 tot 16 jaar, ook 
als iemand autisme heeft of een mentale leeftijd van 10 tot 16 
jaar, of als er een buggy of rolstoel mee is. Gratis, maar wel te 
reserveren bij de Erfgoedsite Ename! 

o workshop 'Maak je eigen middeleeuwse geldbuideltje' in pam 
Ename op woensdag 22 februari voor kinderen tussen 8 en 12 
jaar. Gratis, maar wel te reserveren bij de Erfgoedsite Ename. 

https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedinstellingen/ename/kinderen-scholen-groepen/met-kinderen.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedinstellingen/ename/kinderen-scholen-groepen/met-kinderen.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedinstellingen/ename/kinderen-scholen-groepen/met-kinderen.html


 
 
 

 
•  
• in het Archeocentrum Velzeke:  

o 3 creatieve workshops met een link naar de tentoonstelling 
'Over vliegen, vallen... en opgraven!', in een 
doorschuifsysteem, gratis maar inschrijven verplicht: 

▪ met Niels-Jan Tavernier aan de slag met klei 

▪ met LegoMaster-archeoloog David Vanhee aan de slag 
met Lego (TM) 

▪ in karton nabouwen van de vliegtuigen uit de 
tentoonstelling 

https://www.krokuskriebels.be/activiteit/vliegen-doe-je-samen-met-ons


o het Velzeke ontdekken uit 'Het Verhaal van Vlaanderen'? Volg 
een gratis rondleiding met gids die je tot achter de schermen 
van het depot brengt 

•  
• in Mola Molencentrum:  

°     ‘Bontje, het katje van de molenaar’, vertelling voor kinderen van 3 
tot 6 jaar 
°      spelletjes en knutselhoeken voor kinderen vanaf ca. 4 jaar, 
gratis! 

•  
• in Het Leen: 

o Bosnocturne op 17 en 18 februari. Laat je betoveren in een bos 
vol licht. Volzet. 

o Kiekeboe-doewandeling voor families met kinderen van ca. 8 
tot 12 jaar, gratis! 

o  
• in Puyenbroeck: 

 
o 19 februari: een dag vol natuurbeleving voor kinderen met 

verschillende workshops: braakballen uitpluizen, bomen- en 
bladerenzoektocht, mini(n)atuurdorp maken, land-art, 
zoektocht 'Wie ben ik?' en vlechten met strokoord. 

o 22 februari: voor één keer mag je op enthousiast op de ramen 
tekenen. we maken een pracht van een tekening! 

o  
• in De Boerekreek: 

o 24 februari: Ontdek de hemel boven de Boerekreek tijdens 
een sterrenkijkavond onder begeleiding van Sterrenwacht De 
Polderster. Voor kinderen vanaf 10 jaar. Gratis, maar schrijf je 
op voorhand in. 

o  
• in De Ster: 

o 22 tot 26 februari: Circus Barones: in de nieuwe show 'Rock the 
circus' worden artiesten van maar liefst 10 verschillende 
nationaliteiten verenigd. De voorstelling duurt 2 uur. 

o 25 februari: Fotografeer De Ster bij zonsopvang: De Ster opent 
zijn deuren extra vroeg vandaag zodat jij de prachtigste 
beelden van de zonsopvang kan maken.  

Meer beleven? 

• Ravot in de speelzones of wandel in een van onze domeinen en 
bossen. Download de brochure Oost-Vlaanderen natuurlijk! Help je 
mee om de pasgeboren diertjes te beschermen door op de paden te 
blijven?  

https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedinstellingen/mola/tentoonstellingen/activiteiten-krokusvakantie-in-mola.html
https://www.krokuskriebels.be/activiteit/kinderspelen-het-mola
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/het-leen/50-jaar-het-leen.html
https://www.krokuskriebels.be/activiteit/speur-mee-met-de-kiekeboes
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda?searchTerm=puyenbroeck%20official
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/raamtekeningen-workshop/2d5c0f37-c3d3-4fb6-81f8-ee50dfd2a4dc?searchTerm=puyenbroeck%20official
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/raamtekeningen-workshop/2d5c0f37-c3d3-4fb6-81f8-ee50dfd2a4dc?searchTerm=puyenbroeck%20official
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/beleef-de-boerekreek-sterren-kijken/aacfa6fd-01df-46e8-94f8-1854fb0decc0?searchTerm=POV&place=provincie-oost-vlaanderen
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/circus-barones-rock-the-circus/76f873a1-c8bf-48ff-8d9d-e5a01eb8600b?searchTerm=provinciaal%20domein%20de%20ster&place=9100-sint-niklaas
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/fotografeer-de-ster-bij-zonsopgang/331154ee-4335-4ba1-92dc-9f82d897cecb?searchTerm=provinciaal%20domein%20de%20ster&place=9100-sint-niklaas
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/publicaties/brochure-oost-vlaanderen-natuurlijk.html


• Dompel je onder in ons prachtig Oost-Vlaams erfgoed op een van 
onze erfgoedsites of doe een wandeling met één van 
onze Erfgoedsprokkels. 

• Proef de heerlijke Oost-Vlaamse streekproducten in OOOST in Gent. 

 

https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedinstellingen.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/publicaties.html
https://ooost.be/

