
Spelende kinderen palmen centrum in

Twee weken lang, van 14 tot 25 augustus 2017, kunnen kinderen in centrum Gent
naar hartenlust spelen. Daarvoor worden achtereenvolgens de stadshal en de
Vrijdagmarkt omgetoverd tot een speelplein.

Aan speelmogelijkheden geen gebrek in Gent. In totaal zijn er deze zomer 25
speelpleinwerkingen en 99 speelstraten verspreid over de Stad. Daarnaast brengen de
Pretkamjonet en de Sportmobiel, 2 initiatieven van de Stad Gent, sport- en
spelmogelijkheden naar alle uithoeken van Gent.

Spelen in het centrum

https://stad.gent/sport/buurtsport/sportmobiel
https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/jeugd/ouders/vakantieaanbod/de-pretkamjonet


Maar ook de stadskern is kindvriendelijk. Zo brengt de Speelse Wijken het nodige
speelplezier naar het centrum van Gent. Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 augustus
kunnen kinderen onder de stadshal komen spelen. De week erop kunnen kinderen op de
Vrijdagmarkt terecht voor de nodige portie spelplezier. Op beide locaties kan dit telkens
van 14 tot 17 uur. Het is gratis en op voorhand inschrijven hoeft niet. Een team van
(hoofd)animatoren, onder begeleiding van de Jeugddienst, staat elke weekdag klaar om
de kinderen een onvergetelijke spelnamiddag te bezorgen.

'Heel wat speelpleinen organiseren hun werking in de 19de eeuwse gordel en in
de randgemeenten. Samen met de Pretkamjonet, een bestelwagen boordevol
spelmateriaal, en de Sportmobiel, levert de Stad heel wat inspanningen om sport-
en spelmogelijkheden naar alle Gentse kinderen te brengen. Met de Speelse
Wijken, brengen we het spelplezier ook naar hartje Gent.'

— Elke Decruynaere, schepen van jeugd

Nieuw: ook voor tieners

Ook voor tieners van 12 tot 15 jaar die graag komen ravotten en spelen is er sinds deze
vakantie een aanbod op de Pretfabriek in de Basisschool De Wijze Boom (Sint-
Baafskouterstraat 129 in Sint-Amandsberg). Hiermee vult de Gentse Jeugddienst een
belangrijke leemte in want op dit moment is er weinig tot geen georganiseerd aanbod
voor tieners in Gent. De tieners worden betrokken bij de indeling van de activiteiten. Ze
kiezen zelf wat ze willen doen op een bepaalde dag.

'Het belangrijkste is om de tieners mee te laten beslissen wat ze willen doen. Op
die manier geven ze mee invulling aan de dag en blijft het voor iedereen boeiend .'

— Chelsea Mortier, hoofdanimator tienerwerking Pretfabriek

Tieners kunnen nog elke weekdag tot en met vrijdag 25 augustus 2017 terecht bij de
tienerwerking.

Informatie
Laura Thys, verantwoordelijke vakantiewerking Jeugddienst, gsm 0473 87 80 76, e-mail
laura.thys@stad.gent

Bevoegd

mailto:laura.thys@stad.gent
https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/jeugd/ouders/vakantieaanbod/speelpleinwerkingen-gent/de-pretfabriek-pret-aan-de-lopende-band#leeftijd
https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/jeugd/ouders/vakantieaanbod/speelse-wijken


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.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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