SPEELPLEINEN
Speelpleinwerking Bartje vzw
Voor alle kinderen van 4 tot 13 jaar die nog écht willen spelen!
Speelplein Bartje is een particuliere speelpleinwerking die voor de 38ste zomer op rij speelplezier biedt aan honderden Beverse
kinderen. Onze enthousiaste ploeg van vrijwillige animatoren (die tijdens het schooljaar speelpleincursussen volgen bij de
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk) organiseren elke zomervakantie aantrekkelijke activiteiten voor kinderen van 4 tot 13 jaar.
Zowel kleuters, kinderen uit de lagere school als tieners komen bij ons aan hun trekken dankzij een organisatievorm die bij de
meeste kinderen erg in de smaak valt: het Open SpeelAanbod.

Speelplein Bartje = fun!!

Thema: Zot gezapt met Luk Luchtloper

SPEELPLEIN BARTJE IN KIELDRECHT

Luk Luchtloper is wel een mens zoals Bartje of zoals jij, maar
hij werd opgevoed door vreemde wezens van een andere planeet. Door per ongeluk in de teleporteermachine van z’n vaders te stappen, komt hij op allerlei verre planeten terecht.
En aiaiai, hij wordt daarbij achterna gezeten door Darth
Vader, tenminste dat denkt Luk toch …
Wie komt hij nog allemaal tegen, wie helpt ‘m terug huiswaarts? Zal hij ooit zijn ouders nog weer zien? Vind Luk zijn
thuisplaneet nog terug?

Na 3 jaar succesvolle speelpleinzomers op rij blijven we ook
in Kieldrecht spelen: opnieuw 12 weken namiddagwerking!
Let op: dit jaar wordt er geen busophaaldienst meer georganiseerd van en naar Beveren!
Waar in Kieldrecht?
Op de terreinen en in de lokalen van Gemeenschapsschool De
Zonnewijzer, Beukenlaan 9 in Kieldrecht. Het speelterrein is
volledig afgebakend en wordt tijdens de werking afgesloten
voor de veiligheid.
Wanneer in Kieldrecht?
Van maandag 11 juli t.e.m. vrijdag 12 augustus, elke dag van
13 tot 17.30 uur.
Er is geen speelpleinwerking op donderdag 21 en vrijdag 22
juli en ook niet op maandag 15 augustus.

Vooraf inschrijven is niet nodig!
Voor een gewone speelpleindag is vooraf inschrijven niet
nodig, er is altijd plaats! Het volstaat bij aankomst op het
speelplein langs het secretariaat te lopen:
•
’s morgens tussen 8.30 en 9.15 uur (enkel in Beveren)
•
’s middags tussen 12.45 en 13.15 uur (in Beveren) en
tussen 13 en 13.30 uur (in Kieldrecht)
Vóór 8.30 uur gebeurt de inschrijving door de
opvangouder (enkel in Beveren).
Het is wel handig dat je ons vooraf de ingevulde infofiche
bezorgt. Je vindt het online op www.speelpleinbartje.net.

Prijzen
Praktisch
Open SpeelAanbod voor:
•
•
•

kleuters: °2005 tot °2007
scholieren: °2000 tot °2004
tieners: °1998 tot °1999

SPEELPLEIN BARTJE IN BEVEREN
Waar in Beveren?
In het gemeentelijk speelgebouw in de Floralaan 35A te
Beveren. Het speelterrein is volledig afgebakend en wordt
tijdens de werking afgesloten voor de veiligheid.

Wanneer in Beveren?
Van woensdag 6 juli tot vrijdag 26 augustus 2011, elke
werkdag van 8.30 tot 16 uur.
Ook enkel in de voormiddag (8.30 - 12 uur) of in de namiddag
(12.45 – 16 uur) komen spelen is mogelijk.
Je kunt gebruik maken van de mogelijkheid tot vooropvang
vanaf 7.30 uur en/of naopvang tot 17.30 uur.
Er is geen speelpleinwerking op donderdag 21 en vrijdag 22
juli en ook niet op maandag 15 augustus.
Slotshow
Op vrijdag 26 augustus sluiten we de speelpleinzomer
af met een feestelijke dag voor de kinderen en aansluitende receptie waar ook mama’s, papa’s … welkom zijn!
Opgelet: Er is die dag (vrijdag 26-08) geen gewone speelpleinwerking. Iedereen wordt pas in de namiddag verwacht
voor de slotshow en mag daarna genieten van een gezellige
receptie.

Inschrijving (verzekering, materiaal, begeleiding, 4-uurtje):
•
Halve dag: 1 speelcheque of 2,50 euro (in Beveren en
Kieldrecht)
•
Hele dag: 2 speelcheques of 4 euro (enkel in Beveren)
Extra te betalen, maar niet verplicht:
•
Vooropvang (vanaf 7.30 uur): 1 speelcheque of 2,50 euro
(1 euro vanaf 8 uur) (enkel in Beveren)
•
Naopvang (tot 17.30 uur): 1 speelcheque of 2,50 euro
(1 euro tot 16.30 uur) (enkel in Beveren)
•
Drankbonnetjes: 1 speelcheque of 2,50 euro per 3
bonnetjes
•
Zwemmen: 1 speelcheque of 2,50 euro
Alle uitgaven voor de opvang van kinderen jonger dan 12
jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Je ontvangt automatisch een
attest in het voorjaar van 2012.

Speelcheques
Je kan ook betalen met speelcheques voor de gewone inschrijvingsbijdrage, maar ook voor de vooropvang, naopvang,
drankbonnetjes, zwemmen en alle speciale activiteiten uit
onze speelkalender.
We raden iedereen aan speelcheques te gebruiken. Ze zijn
verkrijgbaar per 10 stuks (20 euro) op het speelpleinsecretariaat tijdens speelpleindagen (speelgebouw Floralaan of in
Kieldrecht), maar ook vooraf op de jeugddienst (Togenblik),
op de dienst kinderopvang (gemeentehuis Beveren) en in het
gemeentehuis in Kieldrecht (Dorpsstraat 24).
Er zijn speciale tarieven voor leefloon gebruikers (OCMW) en
houders van de gemeentelijke Vrijetijdspas.

Een greep uit onze speelkalender
Elke dag is er non-stop een gevarieerd aanbod aan verschillende activiteiten voor alle leeftijden (bv. bouwdorp, gocartparcours,
springkasteel, trampoline, winkel … en ook leuke groepsactiviteiten). Soms is er ook iets speciaals te doen. Je bent niet verplicht
aan die speciale activiteit deel te nemen: er is altijd een alternatief op het speelplein zelf!
Alle speciale activiteiten lopen in samenwerking met de gemeentelijke Jeugddienst, je kan ook langs die weg inschrijven (maak
dan gebruik van het vermelde reservatienummer).
De prijzen van deze speciale activiteiten komen bovenop de gewone inschrijvingsbijdrage.

Zwemmen
Met Speelplein Bartje gaan zwemmen is altijd een belevenis!
We doen leuke spelletjes en er wordt speelmateriaal voorzien.
•
•

Beveren: op dinsdagen 19, 26 juli en 2, 9 en 23 augustus
(telkens in de voormiddag)
Kieldrecht: op woensdag 13, dinsdag 19 en woensdag 27 juli
en woensdagen 3 en 10 augustus (telkens in de namiddag)

Kleuterstad
Deze uitstap brengt onze kleinsten naar de stad van hun dromen: Kleuterstad! Op donderdag 14 juli trekt het speelplein
naar deze droomstad! Uren plezier en speelvertier staan hier
te wachten op hen! In deze grote indoorspeeltuin, waar enkel
kleuters worden toegelaten, kunnen ze naar hartenlust volle
bak spelen!

leeftijd: ouder dan 6 jaar (°1998 tot
°2004)
prijs: gewone inschrijvingsbijdrage +
1 speelcheque extra (of + 2,50 euro)
inschrijven: de dag zelf ’s morgens
(Beveren) of ’s middags (Kieldrecht)

Donderdag 14 juli
leeftijd: tot 6 jaar (°2005 tot °2007)
prijs: gewone inschrijvingsbijdrage + 2 speelcheques extra (of + 5
euro)
zowel voor Beveren als voor Kieldrecht
meebrengen: lunchpakket, voldoende drinken, extra vieruurtje
vooraf inschrijven: tot maandag 11 juli

GRATIS OpenSpeelpleinDag ‘Bartje’s
BEESTENBOEl’

Uitstap naar KID-ROCK

Geitjes strelen, koeien melken, konijntjes vasthouden en dat
allemaal op het speelplein zelf! Trek je botten aan en spreek
met je platste accent, want de OpenSpeelpleinDag wordt dit
jaar weer spetterend in het thema boerderij!
Vrijdag 8 juli (Beveren) en donderdag 14 juli (Kieldrecht)
leeftijd: voor iedereen én alle mama’s, papa’s, oma’s en opa’s
prijs: deze speelpleinnamiddag is GRATIS voor iedereen
vooraf inschrijven: niet nodig (ook een kijkje komen nemen is
mogelijk)
zowel in Beveren als in Kieldrecht

Klaar om te rocken? Klaar om alles in je los te laten gaan?
Klaar om te feesten op echt goede muziek? Dan is deze uitstap naar het beste festival voor kinderen zeker iets voor jou!
Vorig jaar stonden klinkende namen zoals Worstenbroodje,
Bab en Tom Dice op het podium! En dit jaar zullen de namen
zeker niet onder doen! O.a. Laura Omloop en de JEUK Live
Band zullen het beste van zichzelf geven! Er wordt ook genoeg randanimatie voorzien (kraampjes, springkastelen …)!
Vrijdag 15 juli
leeftijd: vanaf 6 jaar (°1998 tot °2004)
prijs: gewone inschrijvingsbijdrage + 2 speelcheques extra (of + 5
euro)
zowel voor Beveren als voor Kieldrecht
vooraf inschrijven: tot woensdag 13 juli

Koerierkensdag
Haal je scherpste pen maar boven en verzamel de mooiste
woorden in je hoofd, want vandaag schudden we de journalist in jou wakker! We zoeken naar de spannendste, grappigste, leukste of ontroerendste weetjes en gieten ze in een verhaal. Stel de juiste vragen, trek de mooiste foto’s en drukken
die handel! Dit mag je niet missen!
Maandag 18 juli
leeftijd: vanaf 7 jaar (°2004 en ouder)
prijs: enkel de gewone inschrijvingsbijdrage (geen extra)
vooraf inschrijven: niet nodig
enkel in Kieldrecht

Griezeldag

Carnavaldag

Gggrrrr… BOEhoehoehoe… AAAAaaaaah!!! Dit zijn maar enkele
geluiden die op deze griezeldag te horen zullen zijn. Vampieren
die het speelplein teisteren, ons eigen spookhuis, heksen die
toverdrankjes maken en met hun bezems over onze hoofden
vliegen. Alles aan deze dag geeft je de creeps. Uiteraard gaan
we ons best doen om mama en papa op het einde van de dag
eens goed te laten schrikken! Muhahahahahaha …

Vandaag mag je eens lekker gek doen! Bartje verwacht alle
kinderen van top tot teen verkleed op het speelplein. Er zullen verschillende verkleedprijzen worden uitgedeeld, dus
haal je mooiste, origineelste of zelfgemaakte kostuum uit de
kast en zorg dat je helemaal onherkenbaar wordt!

Woensdag 20 juli
leeftijd: voor iedereen
prijs: enkel de gewone inschrijvingsbijdrage (geen extra)
vooraf inschrijven: niet nodig
zowel in Beveren als in Kieldrecht

Dinsdag 2 augustus
leeftijd: voor iedereen
prijs: enkel de gewone inschrijvingsbijdrage (geen extra)
vooraf inschrijven: niet nodig
zowel in Beveren als in Kieldrecht
meebrengen: je gekste verkleedkleren

Bartje’s Hartendiefjesdag

De Nacht van Speelplein Bartje

Daar komt de bruid, daar komt de bruid … Onze allerkleinsten zullen deze dag niet snel vergeten. In volledige trouwstijl
trekken we naar het gemeentehuis of de kerk van Beveren of
Kieldrecht waar onze kleine kapoenen zullen trouwen. En uiteraard volgt er daarna een groot trouwfeest om dit te vieren!

Ben je je eigen bed soms beu? Spookt het in je kamer en
durf je er niet meer in? Moet je van je ouders ook tijdens de
vakantie te vroeg gaan slapen? Dan heb je geluk, want één
dag in het hele jaar gaan we niet naar huis. We blijven allemaal samen gezellig op het speelplein en we maken er een
geweldige nacht van! De Nacht van Speelplein Bartje wordt
de nacht van je leven!

Woensdag 27 juli
leeftijd: tot 6 jaar (°2005 tot °2007)
prijs: enkel de gewone inschrijvingsbijdrage (geen extra)
vooraf inschrijven: niet nodig
zowel in Beveren als in Kieldrecht

Technopolis
Zelf een vliegtuig aan de grond zetten, een dutje doen
op een spijkerbed of fietsen op een kabel op 5 meter hoogte? Dit zijn maar enkele dingen die we vandaag zullen doen in Technopolis, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie in Mechelen!
Leuk, spannend én gegarandeerd een dag vol uitdagende FUN!

Donderdag 4 augustus
leeftijd: vanaf 7 jaar (°2004 en ouder)
prijs: gewone inschrijvingsbijdrage + 2 speelcheques extra (of + 5 euro)
vooraf inschrijven: tot vrijdag 29 juli
enkel in Beveren
meebrengen: pyjama, slaapzak, matje, zwemgerief, slaapknuffel,
tent (als je die hebt) …

Vrijdag 29 juli
leeftijd: van 7 tot 11 jaar (°2000 tot °2004)
prijs: gewone inschrijvingsbijdrage + 2 speelcheques extra (of + 5 euro)
vooraf inschrijven: tot maandag 25 juli
zowel voor Beveren als voor Kieldrecht
meebrengen: lunchpakket, voldoende drinken, extra vieruurtje

Uitstap naar Walibi
Krijg jij ook niet genoeg van rollercoasters en ben jij de dapperste tiener die er is?! Bewijs het dan maar eens op de adembenemende attracties van Walibi!
Vrijdag 29 juli
leeftijd: vanaf 12 jaar (°1998 - °1999)
prijs: gewone inschrijvingsbijdrage + 6 speelcheques extra (of + 15 euro)
vooraf inschrijven: tot maandag 25 juli
zowel voor Beveren als voor Kieldrecht.
meebrengen: lunchpakket, voldoende drinken, extra vieruurtje

Feestbeestenweek!
Ga jij graag naar een feest? Dan is deze week er speciaal voor
jou! Bartje houdt heel veel van feesten en organiseert deze
week elke dag een groot feest! Wou je altijd al eens kerstmis
vieren terwijl je in het zwembad ligt? Of paaseitjes zoeken in
de felle zon? Kom deze week naar het speelplein en beleef de
meest feestelijke én grappige week van je leven!
Maandag 1 tot vrijdag 5 augustus
leeftijd: voor iedereen
prijs: enkel de gewone inschrijvingsbijdrage (geen extra)
vooraf inschrijven: niet nodig
enkel in Kieldrecht

Beroependag
Wat wil jij later worden? Piloot, schooljuffrouw, leeuwentemmer, dokter of misschien wel brandweerman? Deze dag gaat
over de toekomst! We ontdekken samen een heleboel beroepen: misschien is werken eigenlijk helemaal nog niet zo erg?
Dinsdag 9 augustus
leeftijd: voor iedereen
prijs: enkel de gewone inschrijvingsbijdrage (geen extra)
vooraf inschrijven: niet nodig
meenemen: kleren die nat mogen worden
enkel in Kieldrecht

Maak-je-vuil-dag

SlotSHOW

Ben jij het ook beu dat je je nooit écht vuil mag maken als
je speelt. Kom dan zeker naar onze supersmerige Maak-JeVuil-Dag! Een modderbad hier, waterballonnengevecht daar,
slijk overal! Zo zorgen we ervoor dat je zeker lekker vuil naar
huis kan gaan! O ja, vergeet zeker geen reservekledij, je zal
het nodig hebben op de vettigste maar prettigste dag van het
speelpleinjaar.

Zoals elk jaar sluiten we de zomer af met een groot spektakel.
Wat het dit jaar wordt, is nog een groot geheim. Maar dat de
vonken eraf zullen vliegen, dat staat vast! Neem samen met
ons afscheid van alweer een geslaagde zomer bij Bartje! Ook
de ouders, grootouders, vrienden en vriendinnen zijn welkom
op deze namiddag. Er zal een receptie voorzien zijn van 16 tot
18 uur, waarvoor op voorhand moet worden ingeschreven!

Vrijdag 12 augustus
leeftijd: vanaf 6 jaar (°2005 en ouder)
prijs: enkel de gewone inschrijvingsbijdrage (geen extra)
vooraf inschrijven: niet nodig
enkel in Beveren
meebrengen: kleren die vuil mogen worden + reservekledij

Vrijdag 26 augustus
leeftijd: voor iedereen. Op de slotreceptie is IEDEREEN WELKOM, ook
alle mama’s, papa’s, oma’s en opa’s (van 16 tot 18 uur)
prijs: enkel de gewone inschrijvingsbijdrage (geen extra)
inschrijven voor de receptie: tot woensdag 24 augustus
enkel in Beveren

GEZOCHT!

Kunstdag
Het BMSK nodigt jonge beloftevolle kunstenaars uit. Wie
beweert dat kunst saai is, zal zijn mening spoedig herzien.
Vandaag geen superstil of doodsaai museum, we gaan voor het
echte werk! Je zal schilderen zoals je nog nooit geschilderd
hebt en kleren ontwerpen zoals de echte ontwerpers, of nog
beter zelfs. Wil jij laten zien dat jij dé nieuwe Picasso bent,
laat deze dag dan niet zomaar voorbij gaan. Wie weet wordt
jouw werk wel tentoongesteld in het BMSK (Bartjes Museum
voor Schone Kunst, het leukste en grootste, niet saaie kunstmuseum in de omgeving).
Woensdag 17 augustus
leeftijd: voor iedereen
prijs: enkel de gewone inschrijvingsbijdrage (geen extra)
vooraf inschrijven: niet nodig
enkel in Beveren
meebrengen: kleren die vuil mogen worden

Om onze speelpleinwerkingen zo goed mogelijk te
kunnen organiseren, willen we een beroep doen op ieders
medewerking. Speelplein Bartje is steeds op zoek naar:





NIEuWE ANIMATOREN: ook al vinden we elk jaar
voldoende enthousiaste jongeren (minimum 16
jaar worden), een extra handje kunnen we steeds
gebruiken. Spring eens binnen op het speelplein en
ontdek dat ‘animator zijn’ best wel cool is!
MAMA’S, PAPA’S, GROOTOuDERS die een handje willen
toesteken als vooropvangouder of speelpleinkok.
TWEEDEHANDS
SPEELMATERIAAL:
Plunder
je
zolder en verras ons met leuk verkleedgerief, oude
gezelschapsspelen (zelfs indien onvolledig), strips,
oud speelmateriaal … Breng gerust mee naar het
speelplein!

(W)onderwaterwerelddag
Voel je je als een vis in het water? Heb jij echte zeemansbenen
en ben je niet bang om nat te worden? Kom dan zeker naar
de (W)onderwaterwereld van Bartje. Wereldrecord papieren
bootjes vouwen? Carwash? Waterbalonnengevecht? Schuimfuif?
Wie weet … Maar wat zeker is: het wordt een geweldige dag!
Voor iedereen die niet bang is om nat te worden (reservekledij
is zeker een aanrader).
Woensdag 24 augustus
leeftijd: voor iedereen
prijs: enkel de gewone inschrijvingsbijdrage (geen extra)
vooraf inschrijven: niet nodig
enkel in Beveren
meebrengen: reservekledij

GOE GESPEELD!
Spelende kinderen worden bijna een bedreigde soort:
ze mogen geen lawaai meer maken, niks gevaarlijks doen,
niet vuil worden ... ‘Goe Gespeeld!’ is een pleidooi voor
ruimte voor spelende kinderen: het gaat over nog écht GOE
spelen, zonder de ‘d’ want spelen is ook nooit ‘af’ of ‘t is
soms met een hoek af ...
Speelplein Bartje staat helemaal achter de Vlaamse
campagne ‘Goe Gespeeld!’ Ook wij vinden dat kinderen
nog écht moeten kunnen/mogen spelen. We proberen op
Speelplein Bartje alleszins de daad bij het woord te voegen!
Dat betekent soms wel eens een klein schrammetje of ook
af en toe echt vuile kleren. Want dat hoort gewoon bij het
spelen!

SPEELPLEINWERK
VOOR ALLEN!
Wij stellen onze speelpleinwerkingen graag open
voor kinderen die fysiek of
mentaal een beetje anders
zijn dan de meeste kinderen. Met hulp en steun van
het Provinciebestuur OostVlaanderen en de Vlaamse
Dienst Speelpleinwerk vzw staat Speelplein Bartje open
voor alle kinderen met een handicap. Gans de vakantie
geven we speciale aandacht aan het samenspelen van ‘gewone’ kinderen met ‘kinderen met een handicap’.
Ben je de ouder van een kind met een handicap en zou
jouw kind ook graag eens komen spelen op Speelplein
Bartje? Dan is vooraf aanmelden wenselijk. Laat het ons
weten (vóór 30 juni) via het aanmeldingsformulier op
www.speelpleinbartje.net/inclusie, bij onze voorzitter
(info@speelpleinbartje.net, 0476 20 17 31).
We bekijken dan intern en samen met jou hoe we jouw
kind deze speelkans kunnen geven!

zaterdag 2 juli:
Speelplein Bartje ‘Achter de schermen’!
Wil je eerst eens met je eigen ogen zien
hoe het er voor je kind op het speelplein
aan toe zal gaan? Wil je een persoonlijke
rondleiding krijgen? Wil je onze animatoren druk zien voorbereiden voor de eerste speelpleindagen? Of wil je als jongere
zelf animator worden op ons speelplein?
Kom dan op zaterdag 2 juli tussen 14 en
16.30 uur naar Speelplein Bartje ‘Achter
de Schermen’ (enkel in Beveren). We geven je een antwoord op al je vragen!

Meer inlichtingen?
Voor alle inlichtingen kun je steeds terecht bij de voorzitter
van Speelpleinwerking Bartje vzw: Jo Van den Bossche,
Lesseliersdreef 55, 9120 Beveren,
tel. 0476 20 17 31,
info@speelpleinbartje.net.
Tijdens de zomer kun je ook terecht bij onze
zomercoördinator(en), tel. 03 775 03 73 of 0472 89 68 58,
zomer@speelpleinbartje.net.
Voor dringende vragen of mededelingen tijdens
speelpleindag zelf:

Speelplein Bartje Beveren, Floralaan 35A,
9120 Beveren, tel. 03 775 03 73

Speelplein Bartje Kieldrecht, Beukenlaan 9,
9130 Kieldrecht, tel. 0472 89 68 58

de

Spreek zeker iets in op het antwoordapparaat als we niet
meteen kunnen opnemen.
Raadpleeg ook onze website www.speelpleinbartje.net waar
ook tijdens de zomer allerlei wordt aangekondigd en schrijf
je in op onze digitale nieuwsbrief.

