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Quartiers Jeunes 1082 Jong in 
Berchem: gratis vrijetijdsbesteding 
voor de Berchemnaren -> 16 jaar  
 
Niet altijd vanzelfsprekend om activiteiten te vinden om 9 weken zomervakantie te vullen. 
 
Sinds 2014 werken de jeugd-en preventiedienst van de gemeente samen om  een brede 
waaier aan aktiviteiten aan te bieden, geheel gratis, voor jongeren tot de leeftijd van 16 jaar. 
 
In de loop der jaren zijn andere partners toegetreden : Het Maison Médicale Kattebroek, de 
Franstalige bibliotheek, Brede School en het sociaal cohesieproject Hunderenveld. 
 
De allereerste editie van de operatie « Quartiers Jeunes 1082 Jong in Berchem » 
opgericht op initiatief van de Schepenen van de Franstalige en Nederlandstalige jeugd was 
een gelegenheid voor de actoren op het terrein om hun doelgroep te gaan ontmoeten ; de 
gelegenheid om door sommigen beter gekend te worden en om de behoeften van de jonge 
Berchemnaren uit te wisselen en beter te begrijpen. 
  
Het is de bedoeling van de Quartiers Jeunes 1082 Jong in Berchem om aan de jongeren die 

niet op vakantie gaan, in hun wijk momenten van ontspanning te bieden. Op het Kerkplein, 

Intiatiefplein, Pirsoul Park….De animatoren verplaatsen zich naar het hart van deze wijken om 

er daar « de jongeren te gaan halen ». 

Deze laatste maandag van juli hebben de jonge Berchmenaren de circustechnieken kunnen 

uitproberen.  « De activiteiten die wij aanbieden zijn gevarieerd : vandaag is het circus ; de 

afgelopen weken zijn we gaan fietsen en aanstaande maandag zullen we muziekinitiatie 

voorstellen » verduidelijkt Rachid, jeugdwerker. 

Dankzij deze diversiteit aan thema’s kunnen de verchillende partners het project integreren 
met hun eigen specificiteit. 
 
Quartier jeunes 1082 Jong in Berchem, een voorbeeld van partnerschap dat erin geslaagd is 
de jonge Berchemanren een levendige zomer te bieden. 
 
  
 
 
 
 



 

Het programma van de komende maandagen   

6/08 : Muziek. Les Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles en Jeugd en 

Muziek Brussel zullen muzikale animatie en een koor voorstellen in 

Hunderenveld. 

13/08 : Natuur. Workshops om insecten en vogelnesten te ontdekken, 

een foto-rally en een artistieke/geïllustreerde initiatie geïnspireerd door de 

natuur, ook in Hunderenveld. 

20/08 : Spektakel in open lucht. In het midden van de namiddag 

transformeert het Initiatiefplein zich in een enorme scène. 
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