
  
 
 
 
Startschot Gentse speelpleinzomer, vrijdag 2 juli 2010 
Op vrijdag 2 juli geven alle Gentse animatoren en speelpleinverantwoordelijken (een 150-tal) het startschot 
voor de zomervakantie. We staan klaar met een dag vol spelen, vormingsessies, een moment in eigen ploeg en 
animatie om er samen in te vliegen. Zo wordt duidelijk dat het speelpleinwerk klaar is voor de zomer en om 
samen met alle Gentse kinderen te spelen!  Alles gaat door in JOC Minus One (Opgeëistenlaan 455, 9000 
Gent). We starten om 10u en sluiten om 16u30 af, met een zomerspeech van Gents burgemeester Daniël 
Termont.  
 
Stad Gent levert speelpleinwerkingen voorbereide animatoren. 
Daarom organiseert de stad i.s.m. de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk aan het begin van de 
zomervakantie een cursus animator (maandag 5 juli tot zaterdag 10 juli) 
De nieuwe Gentse animatoren verzamelen op het speelplein van Henri Story (Steenakker 250, 9000 Gent). 
Daar worden ze ondergedompeld in de speelpleinsfeer met sessies rond brainstormen, meespelen met 
kinderen, animatie, verantwoordelijkheid. De cursus wordt op vrijdag 9 juli afgesloten met een 
kindernamiddag op enkele werkingen, om meteen de theorie en de praktijk aan elkaar te koppelen. Tijdens 
deze cursus bent u altijd welkom voor een bezoekje. Geef vooraf een seintje aan de cursusverantwoordelijke 
(Amke Bailleul, zie onderaan) kom daarna gerust langs om van een sessie mee te proeven.  
 
Uniek voor de kinderen: ‘speels bouwen’. 
Sinds vorig jaar werd er op verschillende speelpleinwerkingen gebouwd: met paletten, hamers, spijkers en 
fantasiemateriaal. Ook dit jaar krijgen enkele speelpleinwerkingen de kans om mee te doen met dit project 
intensief te bouwen op hun speelpleinwerking: op 7 verschillende Gentse werkingen kunnen kinderen naar 
hartenlust speels bouwen. Uitdagend en avontuurlijk spelen in de praktijk!  
 
Conclusie: het speelpleinwerk in Gent leeft!  
Dit aanbod kan er enkel zijn doordat jongeren niet  enkel in de vakanties, maar ook doorheen het jaar druk 
bezig met de voorbereidingen. Het SpeelpleinOverleg Gent, dat alle speelpleinverantwoordelijken verenigt, 
komt doorheen het jaar tweemaandelijks samen, ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) 
vzw en de stedelijke Jeugddienst. Ondertussen popelen wij om van start te gaan met de zomervakantie, om 
elk kind buitengewoon ‘goe te laten spelen’!  
 
 
De (zomer)vakantie is speelpleintijd, en natuurlijk ook in Gent, zowel in de 
binnenstad, in de wijken als in de deelgemeentes. Speelpleinen zijn een 
laagdrempelig jeugdwerkinitiatief, waar alle kinderen nog écht kunnen spelen, in 
een uitdagende omgeving met speelaanbod op maat van elk kind.  
 
Een overzicht van alle Gentse speelpleinwerkingen is te vinden op de site van de 
jeugddienst: jeugd.gent.be/wordanimator (doorklikken naar de kaart van alle Gentse speelpleinwerkingen). 
Wil je een speelplein bezoeken? Dat kan zeker! Geef een seintje aan de contactpersonen, we nemen je graag 
mee op sleeptouw langs verschillende werkingen.  
 
Contactgegevens 
Zowel voor de startdag, voor de Gentse speelpleincursus als voor een bezoekje aan de verschillende 
werkingen (‘Speels bouwen’) kan je deze mensen contacteren, ze staan je graag te woord:  
VDS vzw:  Amke Bailleul, Frans Spaestraat 15, 9000 Gent  T 09 264 29 31 of M 0499 61 02 41  
Jeugddienst:  Frank De Staebel, Kammerstraat 10, 9000 Gent T 09 269 81 22 
 

Vakantie? Op het speelplein! 
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