
Paasvakantie start met Wetenschapsfeest voor
kinderen in De Krook

Als afsluiter van de Jeugdboekenmaand 2018 vindt op zaterdag 31 maart 2018 het
EUREKA! Wetenschapsfeest plaats in Bibliotheek De Krook. De organisatie is in
handen van Bibliotheek De Krook, Universiteit Gent en de Kinderuniversiteit.

De Jeugdboekenmaand 2018 loopt op zijn eind en focuste op wetenschap en techniek.
De hele maand maart hebben kinderen in bibliotheken, boekhandels, scholen... hun
wetenschappelijke attitude kunnen aanscherpen: kritisch, nieuwsgierig, open en creatief
zijn.

Echte wetenschappers van de Gentse universiteit geven op zaterdag 31 maart 2018
doorlopend interactieve presentaties in Bibliotheek De Krook. Daarnaast worden er
verhalen gebracht en vindt er een workshop plaats voor reporters-in-spe.
Het Wetenschapsfeest is er voor alle leeftijden, op diverse locaties in De Krook en is
volledig gratis. Inschrijven is niet nodig.

http://www.jeugdboekenweek.be/


Kijk-en-doe-presentaties

Van een vlak scherm naar 3D beelden
[Brecht Berteloot - UGent Ingenieurswetenschappen en Architectuur - Elektronica en
Informatiesystemen]
Hoe zien wij de wereld in 3D: 3D televisie, brillen, films… De basisprincipes van
verschillende 3D-displays.

Een gloeilamp vervangen… niet zo eenvoudig
[Philippe Smet - UGent Wetenschappen - Vastestofwetenschappen]
Hoe werken gloeilampen, spaarlampen en LEDs (licht emitterende diodes).

Van gaatjes in blaadjes tot sprekende bomen
[Fran Lauriks - UGent Bio-ingenieurswetenschappen - Toegepaste ecologie & milieubiologie] Hoe
groeien planten? Hoe overleven ze met water en licht? Waarom zijn ze groen?

Musiceren met een laserharp
[Dirk Poelman - UGent Wetenschappen - Vastestofwetenschappen]
Musiceren met laserstralen: fysica wordt glasheldere muziek! Met speciaal ontworpen
instrument.

Links of rechts: heb jij gespiegelde hersenen?
[Robin Gerrits - UGent Psychologie en Pedagogische wetenschappen - Experimentele
Psychologie] 
Ontdek wie leest met de linker- of rechterhersenhelft, al lezend op laptop of op een oude
'tachistoscoop'.

Experimenten in een labo
[Niek D'hondt - vzw Ekoli]
Experimenteren, ontdekken en spelen met brouwsels, mengsels en zwammen.

Verhalen

Luisterende oortjes (doorlopend tussen 13.30 en 16u): een verteller leest voor uit
prentenboeken (vanaf 3 jaar)
Verteluurtje (16u): Veerle Ernalsteen vertelt een verhaal (voor leerlingen van het 5de en
6de leerjaar)
Curieuzeneuzen workshop (doorlopend tussen 13 en 16u): een reportage maken van
de Eureka namiddag? (vanaf 6 jaar)

Na de Jeugdboekenmaand in de wijkbibliotheken



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.

De klassen van alle Gentse basisscholen werden uitgedaagd om creatief na te denken
over wat je nodig kan hebben wanneer je verblijft op een wetenschappelijke basis of in
een ruimtestation:
'Maak tekeningen of schaalmodellen, schrijf een verhaal, gedicht of zelfs een
gebruiksaanwijzing. Kom ermee naar de bib en bouw zo mee aan onze basis!', dat was
de opdracht die de leerlingen kregen.
Tot het einde van de paasvakantie kan je de creaties van de Gentse leerlingen
bewonderen, onder meer in Bibliotheek Drongen, Bibliotheek Zwijnaarde, Mariakerke en
andere filialen. Daar zijn veel leuke en kleurrijke robots, raketten, tekeningen en
marsmannetjes te zien. De hele bibliotheek lijkt wel een wetenschappelijke basis of een
ruimtestation.

Praktisch

Zaterdag 31 maart 2018, doorlopend van 13 tot 17 uur
Bibliotheek De Krook
Prijs: gratis
Voor alle leeftijden

Informatie
Anneleen Schelstraete, Publiekswerking, tel. 09 323 68 83, e-mail
anneleen.schelstraete@stad.gent

Bevoegd

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent
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Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Stad Gent
persruimte

http://persruimte.stad.gent/
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