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9 weken zomerpret… Hop naar buiten!

HOERA VAKANTIE!

Wat ik deze zomer 
zeker wil doen… 

De zomer wordt weer helemaal 
de MAX met deze handige 
vakantiekalender. Heb je nog 
geen plannen gemaakt voor deze 
zomer?

Ontdek week per week het 
beestige aanbod op  
stad.gent/zomervakantie

Mijn naam: 
03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

03

AUGUSTUS 2020

03 01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 01 02

JULI 2020

03

Sportkriebels

Zin in een verfrissende duik, 
een partijtje basketbal of een 
loopwedstrijdje? In Gent is er voor 
elke sportieveling wat wils.  
Smeer die kuiten al maar in!

Ontdek alle mogelijkheden op 
stad.gent/sport

Regen tijdens de zomervakantie, dat is 
best sneu. Maar we blijven natuurlijk 
niet bij de pakken zitten! 

Geef verveling geen kans en doe 
inspiratie op via stad.gent/kinderen/
eerste-hulp-bij-regen

Tijd voor een (nieuwe) hobby

Wanneer de zomer op zijn einde 
loopt is het stilaan tijd om opnieuw 
met de hobby’s te starten… 

Ben jij nog op zoek? 
Laat je leiden door de Hobbyzoeker 
op  stad.gent/hobbyzoeker 

Of vind jouw perfecte 
jeugdbeweging in de buurt via 
gentsejeugdbewegingen.be

Genoeg in je kot gezeten? Tijd om 
te sjotten, te ravotten, zandkastelen 
te bouwen, van heuvels te rollen of 
gewoon luilekker in het gras te liggen 
met de zon op je snoet… In Gent zijn 
maar liefst 155 speelterreinen, van 
minibuurtpark tot maxigroenzone. 

Je vindt ze allemaal op  
stad.gent/buitengenieten

Contacteer de Jeugddienst:
Kammerstraat 12
9000 Gent
09 269 81 10
jeugddienst@stad.gent

Nog vragen rond vrije tijd?

stad.gent/kinderen

Eerste hulp bij regenweer

Een duik in het verleden

Dompel je onder in de eigenwijze 
geschiedenis van Gent en laat je 
verrassen door de Gentse musea. 

Ontdek hun spannende 
verhalen met prikkelende 
tentoonstellingen en boeiende 
rondleidingen op  
degentsemusea.be

Speelpleinen

Bijna elke wijk in Gent heeft zijn 
eigen speelpleinwerking, waar 
vrijwillige animatoren instaan 
voor te gekke spelletjes, tal van 
activiteiten en uren avonturen!

Vind het speelplein bij jou in de 
buurt op stad.gent/speelpleinen


