
Gent sluit Jong & Wijze Maand af

Oktober was 'Jong & Wijze Maand' in Gent. Er werden meer dan 80 activiteiten
georganiseerd voor kinderen, jongeren, ouders en scholen. Afsluiten gebeurt in
stijl met een Halloweenparty in het Gravensteen op vrijdag 28 oktober, het slotfeest
van de Wenstram op de Kouter op zaterdag 29 oktober, en het internationaal
congres “Child in the City”(van 7 tot en met 9 november). Ketnet en VTMKZOOM
organiseren ook 2 grote events voor kinderen in Gent.

Hoogtepunten

Het grote startmoment van de Jong & Wijze Maand' was het hijsen van de kindervlag en
het stadsfestival WildeMannen, WoesteWijven. Daarnaast kan
De Jong & Wijze maand terugblikken op verschillende hoogtepunten. Meer dan 20 door
de tienjarige Juliana ontworpen vlaggen sierden het stadscentrum op. De Wenstram was
een onverhoopt succes en slaagde erin om een afgedankte tram van De Lijn op de
Kouter om te bouwen tot dé plek voor Gents jong talent én als uitvalsbasis om elke
woensdag - en vrijdag dromen en wensen van kinderen in vervulling te doen gaan.



Werken aan een kind- en jeugdvriendelijke stad

Het draagvlak en engagement om te werken aan een kind- en jeugdvriendelijke stad
groeit. Niet minder dan 1.000 Gentenaars namen deel aan de stemming voor de
Jong&Wijs Prijs. De prijzen werden dit jaar voor het eerst uitgereikt aan een jongere, een
volwassene en een organisatie wiens engagement inspirerend werkt voor iedereen die
zijn schouders zet onder de ambitie om Gent verder uit te bouwen tot een kind- en
jeugdvriendelijke stad.

Afsluiten in stijl

Afsluiten gebeurt in stijl: voor kinderen is er een Halloweenparty in het Gravensteen op
vrijdag 28 oktober. Voor jongeren is er het slotfeest van de Wenstram op de Kouter op
zaterdag 29 oktober. Voor (internationale) beleidsmakers en jeugdwerkers wordt de Jong
& Wijze maand afgesloten met het internationaal congres Child in the City van 5 tot 7
november.

Halloweenfeest in Gravensteen

Op vrijdag 28 oktober van 18 tot 21 uur zullen meer dan 100 kinderen voor de eerste
keer komen griezelen in het Gravensteen. Het kasteel wordt volledig ingekleed in een
halloweensfeertje. Schepenen Storms en Decruynaere zijn de heksen van dienst die de
kinderen van lekkere drankjes zullen voorzien.

Het Halloweenfeest is meer dan een leuk feestje.  Het is ook een symbolische
keuze om kinderen op zo'n historische en voor Gentenaars betekenisvolle plek de
Jong & Wijze Maand te laten afsluiten. Net zoals we kinderen en jongeren een
centrale plek willen blijven geven in het beleid van onze stad.

— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

De Jeugddienst en Historische Huizen Gent sloegen hiervoor de handen in elkaar.
Historische Huizen Gent organiseert zelf ook steeds meer activiteiten voor kinderen en
jongeren. Op die manier springen ook zij mee op de kar om Gent nog kind- en
jeugdvriendelijker te maken.

Gratis game event Ketnet in Flanders Expo

Oktober was gamemaand op Ketnet. Ketnet sluit deze gamemaand af met een
reuzegroot game-event in Flanders Expo op zondag 30 oktober van 10 tot 18 uur.

http:// https://www.ketnet.be/doen/ketnet-game-event


Kinderen kunnen de nieuwste games testen en  William Boeva, het gezicht van de
gaming maand op Ketnet, komt een show geven. Ketnet wrappers Sien en Thomas
tonen hun beste dance moves in het spel “just-dance”.

Er zijn ook workshops voor ouders rond mediawijsheid en gaming bij kinderen en
jongeren.

Stad Gent ondersteunt dit initiatief financieel en zal ook aanwezig zijn met de 3D-cave,
een kubus die het mogelijk maakt om virtueel in 3D door Gent te wandelen.

Speelgoedfabriek VTMKZOOM

Op 4, 5 en 6 november strijkt de VTMKZOOM Speelgoedfabriek neer in Flanders Expo.
De volledige expohal is gevuld met speelgoed waarmee de kinderen gratis en onbeperkt
kunnen spelen. Er zijn ook talrijke attracties en workshops.  
Historische Huizen Gent ondersteunt deze activiteit.

Internationaal congres ‘Child in the City’

Gent is gaststad voor het 8ste international congres 'Child in the City'. Van maandag 7 tot
en met woensdag 9 november ontvangt Stad Gent meer dan 350 internationale
beleidsmakers, jeugdwerkers, stadsplanners en academici uit meer dan 40 landen.

Door het congres naar Gent te halen kunnen we expertise uitwisselen met andere
steden over kind- en jeugdvriendelijkheid. Door de vele plaatsbezoeken is het ook
de uitgelezen kans om enkele boeiende projecten en organisaties te tonen aan het
internationaal publiek en daarover feedback te krijgen. Met die input gaan we
verder aan de slag.  

— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

'De toekomst van Europa zal door onze kinderen en jongeren in de steden worden
vormgegeven en daarom is het noodzakelijk dat steden kindvriendelijk zijn. De
Stad Gent erkent en onderschrijft deze nood ten volle'

— Daniël Termont, burgemeester Stad Gent



Het congres focust op de positie van kinderen in de stad, een kindvriendelijk beleid,
jeugdruimte en het actuele thema kindvluchtelingen en kinderen met een
migratieachtergrond in de stad. Het volledige programma kan u bekijken op de website
van Child in the City.

Congres Jeugdwelzijnswerk

Uit De Marge,  de koepelorganisatie van het Jeugdwelzijnswerk, organiseert op 10
november een congres van het jeugdwelzijnswerk. Op vraag van het stadsbestuur
kozen ze dit jaar Gent als gaststad. Het volledige programma kunt u terugvinden op de
website van Uit De Marge.

Wat na de Jong & Wijze maand?

Het verhaal rond Gent  kind- en jeugdvriendelijke stad stopt niet na deze maand. Er
staan nog heel wat acties op het programma. Zo gaat het stadsbestuur aan de slag met
de resultaten van het onderzoek over hoe jongeren denken over samenleven in Gent.

De Gentse Winterfeesten besteden dit jaar extra aandacht aan het kind- en
jeugdvriendelijk karakter van het evenement met een uitgebreid programma voor
kinderen en jongeren en een aangepaste (borst)voedingsplek waar ouders hun jonge
kinderen kunnen verzorgen.

In december organiseert Stad Gent een Fuiftop voor topfuiven waarbij Trendwolves de
trends in het Gentse uitgaan komt toelichten en waarbij (jonge) fuiforganisatoren kunnen
deelnemen aan een pak praktische workshops. De Fuiftop wordt afgesloten met een
debat over het Gentse fuifbeleid.

Informatie
Tina Van Acker, Kindersecretaris Jeugddienst, gsm 0471 33 19 51, e-mail
tina.vanacker@stad.gent
Els Uytterhoeven, Dienst Internationale Relaties en Netwerken, gsm 0476 46 52 80 , e-
mail els.uytterhoeven@stad.gent

mailto:els.uytterhoeven@stad.gent
mailto:tina.vanacker@stad.gent
https://stad.gent/jongeren/nieuws-evenementen/fuiftop-gent
http://persruimte.stad.gent/ee36c8d8eb896351e8177f1c334a53f5337def1dbc64256b8d3d3edfa9e1a401?reheat_cache=1
https://www.uitdemarge.be/vorming-opleiding/congressen/congres-2016-jeugdwelzijnswerk-strijd-om-de-essentie
http://www.childinthecity.eu/2016-conference/


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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