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Dendermonde, 13 augustus 2008

Uitnodiging
10 Jaar Speelplaneet
Geachte heer/mevrouw,
De Dendermondse speelpleinwerking De Speelplaneet viert feest. Dit jaar bestaat ze immers 10
jaar en dat laat ze niet onopgemerkt voorbijgaan.
Op zaterdag 23 augustus bent u dan ook van harte uitgenodigd op de viering van 10 Jaar
Speelplaneet op de Grote Markt te Dendermonde. Deze viering zal geheel in het teken
staan van de Dendermondse jeugd en wordt ook gekoppeld aan de Jeugddag, georganiseerd
door de Dendermondse Jeugddienst.
Om 13u bent u welkom op onze persconferentie in het Stadhuis aan de Grote Markt
(onze monitoren begeleiden u naar de juiste zaal). Hierin zullen we na een korte terugblik op de
geschiedenis en evolutie van onze vereniging vooral de huidige en toekomstige situatie van de
Speelplaneet belichten. Twee jaar na de betoging waarin monitoren en speelpleinkinderen voor
een echt geschikt speelterrein richting Grote Markt kwamen, maken we weer een balans op.
Naast u, dames en heren politici, zijn ook de pers (met gelegenheid tot vragen stellen) en de bij
ons speelplein betrokken instanties uitgenodigd. Achteraf wordt er ook een hapje en drankje
aangeboden.
Vanaf 14u tot 17u wordt de Grote Markt het speelterrein voor de jeugd, maar ook ouders en
volwassenen kunnen zich uitleven. Naast een informatiestand van De Speelplaneet bemannen
onze monitoren, samen met de mensen van de Jeugddienst allerhande activiteiten zoals
grime, ballonplooien, springkastelen en aanverwanten, spelletjes in een tof thema en voor de
muzikale omlijsting wordt gezorgd door Maybell, een groep waarin ook Speelplaneters
optreden, Gunther Verspecht (de leadzanger van Stash) en de Kids Top-20 met onder andere
Sam Gooris, Ellen Dufour en Christophe Stienlet). Alle activiteiten zijn geheel gratis!
’s Avonds volgt dan een groots feest voor de monitoren op de speelpleinterreinen van ’t Broek
in Baasrode. Hiermee komt onze tweedaagse jubileumviering (vrijdag 22 augustus is er immers
een oudmonitorendag op het speelplein) tot een eind en kunnen we hopelijk met concrete
plannen en opgeheven hoofd naar de toekomst kijken.
Voor meer info kan u steeds terecht bij speelplaneet@speelplein.net of kan u bellen/sms’en
naar 0475/39 74 34. Groeten en hopelijk tot op zaterdag 23 augustus!
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