
voor kinderen en jongeren

SPORT, SPEL EN FUN IN JOUW WIJK!

zomer

DE PRETKAMJONET, SPORTMOBIEL EN SPORTKAR KOMEN TIJDENS 
DE ZOMERVAKANTIE NAAR JOUW WIJK VOOR EEN LEUKE SPEELNAMIDDAG.



Tijdens de zomervakantie stuurt de Stad Gent verschillende mobiele initiatieven de baan op 
om sport en spel tot in de Gentse wijken te brengen.

Al deze vakantiewerkingen gaan door van 14 tot 17 uur (tenzij anders vermeld) en zijn volledig 
gratis! Op voorhand inschrijven is niet nodig. De sportmobiel en Sportkar rijden niet uit bij 
regenweer, de Pretkamjonet beschikt over tenten of een binnenlocatie en rijdt wel uit.

De Pretkamjonet Is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar en is een 
prettig gestoorde camionette die van buurtplein tot buurtpark tuft, 
boordevol speel- en spelmateriaal: gocarts, skateboards, reuze 
spelen, sportmateriaal, circusspullen, een springkasteel en een stel 
knotsgekke animatoren. Meer dan genoeg voor een onvergetelijke    
speelnamiddag! 

De Sportmobiel trekt van de ene buurt naar de andere met slechts 
één doel: alle Gentenaars in beweging krijgen!  
We zetten een plein de ganse namiddag op zijn kop met allerhande 
sporten (viking kubb, dans, voetbal, klimmen, slacklines, basketbal, … ). 
Nieuw dit jaar is dat we tussen 15.30 en 16 uur een sport stapsgewijs 
gaan aanleren via een initiatie. De buurtsportwerkers van vzw Jong 
ontvangen graag jong en oud! Kinderen jonger dan 10 jaar moeten 
vergezeld zijn van een volwassene, die uiteraard mag meesporten. Alle 
sporters belonen we met een sportieve verrassing. 

De Speelse Wijken zijn er voor kinderen van 6 tot 12 jaar en strijken 
telkens 2 weken neer in een Gentse wijk en maken die helemaal 
speels! Elke namiddag staat een team enthousiaste animatoren klaar 
om leuke spelletjes te spelen, te knutselen of te ravotten op het 
speelplein. Benieuwd wat er nog allemaal staat te gebeuren? Kom 
dan zeker eens langs.

De Sportkar is een bakfiets boordevol sportmateriaal die vrolijk 
van plein naar plein bolt. We toveren er alle soorten ballen, tennis-
rackets, springtouwen, hoepels, steps, frisbees en nog een heleboel 
meer uit. Bedenk je eigen sportparcours, bouw het park om tot een 
heus tennisveld of trek gewoon aan de mouw van een enthousiaste 
Sportaround vrijwilliger wanneer je niet meer weet wat gedaan! 
Kinderen van 4 tot 14 vinden zeker iets in de kar maar ook de aller-
kleinsten, jongeren en mama’s en papa’s zijn meer dan welkom.

ZOMERVAKANTIE 2018



OVERZICHT PER WIJK

Staat jouw wijk niet in het overzicht, surf dan eens naar stad.gent/ouders voor een overzicht 
van ander vakantieaanbod. Je kan ook steeds contact opnemen met de Jeugddienst via 
jeugddienst@stad.gent of tel. 09 269 81 10.

Binnenstad

dinsdagen 7, 14 
en 21 augustus en 
donderdag 9, 16 en 
23 augustus

Stadshal

woensdag 4 juli, 
vrijdag 17 en woensdag 22 
augustus

Stadshal

Bloemekenswijk maandag 2 juli
Aan de bibliotheek 
(Francisco Ferrerlaan)

Brugse Poort – 
Rooigem

woensdag 4 juli Doortrekkersterrein

maandag 
6 augustus

Groenevalleipark

dinsdag 
7 augustus 

Pierkespark

woensdag 
8 augustus 

Acaciapark

donderdag 
9 augustus 

Luizengevecht

vrijdag 
10 augustus 

Kokerpark

maandagen 2, 9 
en 30 juli en 6, 13, 
20 en 27 augustus 

Malpertuuspark ter hoogte 
van Koning Nobelplein

Dampoort

van maandag 6 tot 
en met vrijdag 17 
augustus, behalve 
op woensdag 15 
augustus

Wolterslaan

Drongen
vrijdag 
10 augustus

Schoolhoeve De Campagne

van maandag 20 tot 
en met donderdag 
30 augustus

Lage Lakendreef

Ledeberg
donderdag 
30 augustus

Walstraat 
(Woonzorgcentrum De Vijvers)

Macharius Heirnis
donderdag 5 juli en 
vrijdag 17 augustus

Ferdinand Lousbergpark

Mariakerke
dinsdag 
3 juli

bosje in de Wielewaalstraat

maandag 
9 juli

Welpengang

donderdag 
12 juli

Domein Claeys- Boúúaert

dinsdag 
28 augustus

Lusthoflaan

woensdag 
29 augustus

Marsstraat

Moscou-Vogelhoek
maandag 
13 augustus

De Porre

van maandag 2 tot 
en met donderdag 
12 juli, behalve op 
woensdag 11 juli

Pinguinstraat

woensdagen 4, 11, 18 
en 25 juli en 1, 8, 22 
en 29 augustus van 
14 tot 16 uur

De Porre



Muide – Meulestede 
– Afrikalaan

dinsdagen 3, 10 en 
31 juli en 7, 14 en 28 
augustus

Scandinaviëstraat

Nieuw Gent

van maandag 2 tot 
en met donderdag 
12 juli, behalve op 
woensdag 11 juli 

Kikvorsstraat

woensdagen 4 en 11 
juli en 1, 8, 22 en 29 
augustus 

Rerum-Novarumplein

Oostakker
vrijdag 
6 juli

Laurentiuspark

maandag 
27 augustus 

Invalidestraat 

Rabot-Blaisantvest
woensdag 
22 augustus

Maria Goretti plein

Donderdagen 5 
en 12 juli en 2, 9, 16, 
23 en 30 augustus 

Rabotpark 

Sint-Amandsberg
woensdag 
8 augustus

Buurtpark Ter Biest

Sint-Denijs-Westrem
van maandag 20 tot 
en met donderdag 
30 augustus

Kerkwegel

Stationsbuurt Noord maandag 6 augustus Citadelpark

maandag
20 augustus

Lucas De Heere park

Watersportbaan

van maandag 6 tot 
en met vrijdag 17 
augustus, behalve 
op woensdag 15 
augustus

Belvédèreweg (tussen blok 
Belvédère en blok Electra)

Wondelgem
vrijdag 
24 augustus

Roodborstjesstraat

Zwijnaarde
dinsdag 
10 juli

Hutsepotstraat (Woonzorgcen-
trum de Zonnebloem)
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PRAKTISCH
DE ACTIVITEITEN ZIJN GRATIS EN VINDEN
TELKENS PLAATS 14 TOT 17 UUR
(tenzij anders vermeld).
JE SCHRIJFT IN OP HET PLEIN ZELF.

MEER INFO
pretkamjonet 
JEUGDDIENST GENT
KAMMERSTRAAT 10, 9000 GENT
09 269 81 10
jeugddienst@stad.gent
sportmobiel en sportkar
SPORTDIENST GENT
ZUIDERLAAN 13, 9000 GENT
09 266 80 00
sportdienst@stad.gent

HET VOLLEDIGE PROGRAMMA
EN PRAKTISCHE INFO VIND JE OP
WWW.STAD.GENT/OUDERS
IN DE RUBRIEK ‘VAKANTIEAANBOD’

SPORTMOGELIJKHEDEN VOOR IEDEREEN 


