
10 jaar Sprokkels?! Dat moet een speciale editie zijn. Een luxe editie! En ja hoor, Sprokkels Deluxe biedt afdelingen een hele dag 
inspiratie voor een spetterende afdelingswerking. Hieronder vind je informatie over de deelnemende locaties en heel beknopt wat je 
er kunt ontdekken of doen. Kijk voor inschrijvingen en het gedetailleerde programma op de website van Gezinsbond Oost-Vlaanderen. 
Schrijf je in en kom mee genieten op ZONDAG 12 NOVEMBER 2017 in het historische centrum van Gent. 

MIAT | Minnemeers 10, 9000 Gent
START inschrijven en sprokkelmarkt, workshops

Het MIAT is hét museum over industrie, arbeid 
en textiel. Zowel het verleden, het heden al 
de toekomst krijgen hier een plaats. Het MIAT 
staat dicht bij de mensen: de aantrekkelijke 
museumbeleving presenteert de geschiedenis 
op een laagdrempelige manier en voor een 
divers publiek. Scholen, gezinnen en multi-
culturele groepen krijgen hier extra aandacht!
De permanente tentoonstellingen worden 
aangevuld met tijdelijke expo's, workshops 
en evenementen. De workshops zijn ook voor 
afdelingen een leuke activiteit. Ontdek ze 
tijdens Sprokkels Deluxe!
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Workshop ‘vilten’ en workshop ‘Een wereld 
vol druk’ om 11u – inschrijven verplicht 
(duur: 2 uur)
Tijdelijke expo: Made by Children. 
Kinderarbeid vroeger en nu
www.miat.gent.be

Vanaf 11 uur doorlopend 
rondleidingen in NTG Minnemeers 
‘achter de schermen’, 
elke 20 minuten, maximum 25 deelnemers 
(duur: 1 uur)
Vanaf 17u afsluitende drink in theatercafé 
van NTG Sint-Baafs met Cabaret Puur
www.ntgent.be

Vanaf 11u brouwerijbezoek, doorlopend. 
(duur: hangt af van de dorst en de 
goesting)
www.gruut.be

Voorstellingen: ‘Rikketikketik’ (+3jr) om 
11u (duur 30 minuten) | ‘Drakenjacht’ om 
13u en 14u30 (duur 50 minuten)
inschrijven verplicht
www.kleinfestijn.be

NTGent | Minnemeers 8 & St-Baafsplein 17, 
9000 Gent
Bezoek achter de schermen & afsluitende drink 
met Cabaret Puur

Nederlands Toneel Gent, kortweg NTGent of 
NTG, is een stadstheater, opgericht in 1965. 
Een eigen gezelschap met vaste acteurs uit 
Nederland en Vlaanderen brengt producties in 
de schaduw van de St-Baafskathedraal in de 
schouwburg en op verschillende locaties in 
Gent: Minnemeers, Arca, Minard. Breng een 

bezoek achter de schermen van Minnemeers of 
sluit je sprokkeldag gezellig af in het theater-
café van NTGent met Cabaret Puur. 

Stadsbrouwerij Gentse Gruut | 
Rembert Dodoensdreef 1, 9000 Gent
Brouwerijbezoek 

De Gentse stadsbrouwerij Gruut werd door 
Annick De Splenter opgericht in april 2009 
aan de Grote Huidevettershoek te Gent. 
Van jongs af aan werd ze ingewijd in de 
wondere wereld  van gisting en bier. De 

uitzonderlijke eigenschap van vier van de 
Gentse Gruuten bestaat er in dat er zonder 
hop wordt gebrouwen. Die ontdekkingstocht 
ging niet zonder slag of stoot maar 
uiteindelijk zag het Gentse stadsbier het 
levenslicht in 5 variëteiten: Gentse Gruut wit, 
blond, amber, bruin en inferno.

Lakenmetershuis | Vrijdagmarkt 24-25, 
9000 Gent
Voorstellingen voor kinderen

Het Lakenmetershuis is min of meer de thuis-
basis voor het kindertheaterfestival van Klein 
Festijn. Vrolijke muziek, uitdagend poppen-
theater, beeldende dansvoorstellingen, 
spannende vertellingen uit binnen- en buiten-
land. Met jonge makers en oude rotten in het 
vak. Klein Festijn wil er zijn voor iedereen. 
Voor jou, je 
broer, zus, 
nicht, neef, 
vriendjes, papa, 
mama, opa of 
oma. 
Voorstellingen 
die je doen 
rillen van de 
spanning, doen 
brullen van het 
lachen of waar 
je even stil van 
wordt. 

De toegang voor de deelnemende musea en activiteiten is gratis, maar inschrijven vooraf is verplicht. Deelnemers aan Sprokkels melden zich 
in het MIAT en ontvangen daar alle informatie en tickets voor de rest van de dag. De sprokkelmarkten in het MIAT en het Vredeshuis zijn 
doorlopend open van 10u tot 12u30. Het volledige programma en mogelijkheid tot inschrijven kan enkel via de website van de Gezinsbond 
Oost-Vlaanderen: www.gezinsbond-ovl.be.



Huis van Alijn | Kraanlei 65, 9000 Gent
Pierke van Alijn – De Blauwe Appelaar

Dagelijkse en bijzondere gebeurtenissen 
bepalen het ritme van ons leven. Het nieuwe 
Huis van Alijn legt gewoontes, tradities en 
rituelen bloot die herinneren aan een recent 
of verder verleden. Van je allereerste baby-
foto’s, knikkeren op de speelplaats en je 
eerste liefdesverdriet, tot de jaarlijkse zomer-
vakantie, het vieren van je pensioen en het 
afscheid van een dierbare. Hoe we omgaan 
met deze momenten en emoties evolueert in 
de tijd, is tegelijk persoonlijk én universeel. 
Het museum wordt vernieuwd en is gesloten. 
Heropening op zaterdag 16 december 2017 
maar voor Sprokkels Deluxe krijgen we 
toegang tot de poppenzolder!
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Voorstelling: Pierke van Alijn, De Blauwe 
Appelaar om 11u, 13u en 15u 
(duur: 50 min.) 
inschrijven verplicht
www.huisvanalijn.be

De Riddershow speelt Pas geridderd! 
Om 11u30, 13u en 14 u 
(duur: 30 minuten)
inschrijven verplicht
https://gravensteen.stad.gent/

Sprokkelmarkt van 10u30 tot 12u30 | 
Workshop ‘Veilig online’ om 11u en om 
11u30 (duur: 30 minuten). Inschrijven 
verplicht | Workshop ‘Babygebaren’ om 
12u en om 12u30 (duur: 30 minuten). 
Inschrijven verplicht | Wandeling ‘Recht 
door de stad’ om 14u 
(duur: 2 uur).
https://stad.gent/vredeshuis

Tentoonstelling Hello, Robot 
van 10 tot 18u 
www.designmuseumgent.be 

Vertelwandeling door Gent om 13u, 
13u45, 14u30, 15u15, 16u (wandeling 
gaat in een lust). Startplaats is 
stadbrouwerij Gruut
http://wordpress.donfabulist.be

Wandeling in het Patershol: start aan het 
Craemersklooster vanaf 13u in een lus. 
Elke 45 minuten start een nieuwe 
wandeling. Laatste start om 15u15. 
www.vizit.be

Stadswandeling Spoken, draken en heksen 
in Gent. Start: Sint-Veerleplein (aan het 
Gravensteen, centraal op het plein) 
om 11u en 14u (duur: 2 uur)
www.gandante.be

www.caermersklooster.be

Caermersklooster | Lange steenstraat 14, 
9000 Gent
Tentoonstelling: Tegenwind. Armoede in België 
sinds 1800

Het Caermersklooster ligt in het Gentse 
Patershol. Die wijk is vandaag de dag bekend 
voor de vele restaurants die achter de histo-
rische gevels schuilen. Maar dat beeld dateert 
maar van het 
einde van de 
20ste eeuw. Sinds 
1998 stelt het 
provinciebestuur 
de kerk open 
voor het publiek 
als de tentoon-
stellingsruimte 
Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster. 
De tijd dat de karmelieten door het klooster 
schuifelden is allang voorbij! Nu vind je er 
boeiende tentoonstellingen die gekend zijn in 
het hele land!

Vredeshuis | Sint-Margrietstraat 9, 
9000 Gent
Sprokkelmarkt | workshops | Wandeling

Het Vredeshuis is dé plek in Gent waar inter-
nationale solidariteit vorm krijgt: naast een 
educatief aanbod voor scholen zijn er tal van 
publieke activiteiten en komen verenigingen 

die zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid 
hier samen. Tijdens Sprokkels Deluxe vind je 
hier een sprokkelmarkt voor 
activiteiten in je afdeling, 
kan je workshops volgen of 
starten met de wandeling 
Recht door de stad. Er is 
doorlopend gratis koffie te 
verkrijgen. 

Gravensteen | Sint-Veerleplein 11, 
9000 Gent
Bezoek | Riddershow

Het Gravensteen hoeft nauwelijks uitleg! 
Iedereen is er al wel eens gepasseerd of heeft 
het op een foto gezien. Maar ben je er al 
ooit binnen geweest? Niet enkel de kleinsten 
onder ons wanen zich ridder of prinses als je 
tussen die massieve muren loopt of over de 
kantelen blikt! De historische wapencollectie 
in het Gravensteen omvat één van de mooiste 
verzamelingen van Vlaanderen. 
Tijdens Sprokkels Deluxe kan je hier terecht 
voor een echte riddershow: Pas Geridderd. 
Opgelet: het Gravensteen is door zijn smalle 
gangen en vele trappen niet toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. 

Designmuseum | Jan Breydelstraat 5, 
9000 Gent
Bezoek | tentoonstelling: Hello, Robot

Design museum Gent is een museum in Gent 
met een omvangrijke collectie Belgisch en 
internationaal design. De verzameling omvat 
ontwerpen van de art nouveau van Henry Van 

de Velde tot de hedendaagse avantgarde-
vormgeving. In Design museum Gent valt 
er voor families en kinderen altijd wat te 
beleven. Dankzij het Museumspel ontdekken 
kinderen spelenderwijs kasten, stoelen, vazen 
en zelfs fietsen. Playmobilfiguurtjes wijzen de 
jonge bezoekers de weg naar mooie, grappige 
of bijzondere gebruiksvoorwerpen! 

Don Fabulist | start: stadsbrouwerij Gruut
Vertelwandeling

Don Fabulist neemt je mee door de Gentse 
straten. De vertelwandelingen zijn geschikt 
voor alle leeftijden en voor diverse groepen: 
kinderen, jongeren, volwassenen en families. 
Overal neemt de verteller zijn toehoorders mee 
naar gedroomde werelden, waarin alles spreekt 
en waarin de tijd stilstaat.

Vizit
Wandeling in het Patershol

De gidsen van Vizit noemen zich 'professionele 
straatlopers'. Ze willen dat je even verliefd 
wordt op de stad als zij door je een 
onvergetelijke dag te bezorgen,... naar 
ongekende plekjes te brengen en de 
onbekende verhalen over de gekende plekjes 
te vertellen. Op de koop toe zijn ze ook dol op 
eten en drinken. Tijdens Sprokkels Deluxe kun 
je met Xavier op wandel gaan in het Patershol. 

Gandante
Stadswandeling

Gandante staat voor originele rondleidingen in 
en rond Gent. Het aanbod van wandelingen, 
zoektochten en fietstochten neemt je mee in 
en rond Gent, langs grote monumenten en 
kleine verhalen. Telkens vanuit een andere 
invalshoek en telkens op maat van de groep. 
Gaande van prostituees tot begijnen, van 
jezuïeten tot vrijmetselaars, van graffiti tot 
opera. Tijdens Sprokkels Deluxe kan je mee op 
stap met spoken, draken en heksen!


