
voor kinderen en jongeren

SPORT, SPEL EN FUN IN JOUW WIJK!

ZOMER 2017



Tijdens de paas- en zomervakantie brengt de Stad Gent sport en spel 

tot in de Gentse wijken. 

Al deze vakantiewerkingen gaan door van 14 tot 17 uur en zijn volledig 

gratis! Vooraf inschrijven is niet nodig, inschrijvingen gebeuren op het 

plein zelf. De Sportmobiel rijdt niet uit bij regenweer, de andere werkingen 

beschikken over tenten of een binnenlocatie en rijden wel uit.

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 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, reuzespelen, 

sportmateriaal, circusspullen, een springkasteel en een stel knotsgekke 

animatoren. Meer dan genoeg dus voor een onvergetelijke 

spelnamiddag!

De Sportmobiel trekt van de ene buurt naar de andere met 

slechts 1 doel: alle Gentenaars in beweging krijgen! Elke week 

zetten we een plein op zijn kop met allerhande sporten (viking kubb, voetbal, 

klimmen, slacklines, basketball, … ). 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 worden beloond met een sportieve verrassing. 

Als het regent rijdt de sportmobiel niet uit. 

      

Meer info: Sportdienst Gent, 09 266 80 00, sportdienst@stad.gent

    Jeugddienst Gent, 09 266 81 10, jeugddienst@stad.gent







BINNENSTAD

maandag 14 tot en met 

vrijdag 18 augustus     

Stadshal 

maandag 21 tot en met 

vrijdag 25 augustus     

Vrijdagsmarkt 

woensdag 12 juli Muinkpark

maandag 7 augustus Alphons Hollainhof

BLOEMEKENSWIJK

donderdag 10  augustus
grasplein aan 

de bibliotheek

maandag 31 juli  tot en met 

donderdag 3 augustus
Koning Nobelplein 

donderdag 6 juli Doortrekkersterrein

vrijdag 7 juli Pierkespark

donderdag 3 augustus Fonteinenplein

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.



DAMPOORT

dinsdag 1 augustus
Speelterrein 

maandag 21 augustus tot en met

donderdag 24 augustus 

Buurtpark 

Wolterslaan

DRONGEN

Maandag 14 augustus tot en met                       

vrijdag 25 augustus

Speelgroen 

Lage Lakendreef

woensdag 16 augustus
Groenterrein 

De Campagne

GENTBRUGGE MOSCOU

dinsdag 4 juli tot en met 

donderdag 13 juli

Speelweide aan 

de Pinguïnstraat

maandag 14 augustus Wijkpark De Porre

maandag 14, woensdag 16 en 

donderdag 17 augustus
Keizerspark

LEDEBERG

vrijdag 4 augustus
Park De vijvers - WZC

Walstraat

MACHARIUS HEIRNIS

woensdag 23 augustus
Coyendanspark                          

(park Sint-Baafsabdij)







MARIAKERKE

woensdag 5 juli Wielewaalbosje 

donderdag 13 juli Claeys Bouüaertpark

maandag 31 juli

woensdag 2 augustus

Groenzone  

Marsstraat en  

Mercuriusstraat 

donderdag 17 augustus Welpengang 

maandag 28 tot en met  

donderdag 31 augustus
LDC Waterspiegel

dinsdag 4 juli tot en met  

donderdag 13 juli
Kikvorsstraat 

OOSTAKKER

maandag 10 juli

vrijdag 25 augustus Invalidenstraat 



donderdag 24 augustus
pleintje aan  

maandag 7 tot en met 

10 augustus 
Rabotpark

maandag 3 tot en met 

 donderdag 6  juli 

dinsdag 4 juli Azaleapark 

woensdag 9 augustus Buurtpark Ter Biest

maandag 31 juli tot en met  

vrijdag 11 augustus

De Hoeve in de 

Kerkwegel

vrijdag 11 augustus Tijgerlelielaan

maandag 10 tot en met  

donderdag 13 juli
Zondernaampark 

STATIONSBUURT NOORD

dinsdag 8 augustus

Citadelpark  

(speelterrein bij Paul 

Bergmansdreef)

dinsdag 22 augustus
park in de  

Lucas De Heerestraat



vrijdag 18 augustus
Paul de Smet de 

Naeyerplein

WATERSPORTBAAN

maandag 31 juli tot en met 

vrijdag 11 augustus 

Speelterrein 

europalaan  

(Tussen Dennenhof 

en Rozenhof)

WONDELGEM

maandag 21 augustus

Basketbalpleintje 

aan de  

Roodborstjesstraat

11 juli

Groenterrein WZC 

Zonnebloem in de 

Hutsepotstraat 

Wil je een overzicht zien van alle speelpleinwerkingen 

op een kaart van Gent?

Surf dan naar www.stad.gent/ouders en ontdek 

welke speelpleinwerkingen bij jou in de buurt liggen.



PRAKTISCH

DE ACTIVITEITEN ZIJN GRATIS EN VINDEN 

TELKENS PLAATS VAN 14 TOT 17 UUR

JE SCHRIJFT IN OP HET PLEIN ZELF

MEER INFO:

PRETKAMJONET EN SPEELSE WIJK:

JEUGDDIENST GENT

KAMMERSTRAAT 10, 9000 GENT

T 09 269 81 10

E jeugddienst@stad.gent

SPORTMOBIEL:

SPORTDIENST GENT

ZUIDERLAAN 13, 9000 GENT

T 09 266 80 00

E sportdienst@stad.gent

HET VOLLEDIGE PROGRAMMA  

EN PRAKTISCHE INFO VIND JE OP 

WWW.STAD.GENT/OUDERS

IN DE RUBRIEK ‘VAKANTIEAANBOD’
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