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Speelplein Olefant Newsflash 

Hier is hij dan! De gloednieuwe 

animatoren-nieuwsbrief van 

Speelpleinwerking Olefant.  

 

Deze editie geldt nog even voor januari 

en februari samen, vanaf maart krijgen 

jullie elke maand een nieuwsbrief van de 

werkgroep animatoren, met medewerking 

van Koen, in jullie mailbox.  

In deze nieuwsbrief vind je weetjes, nieuws 

van op ons plein, activiteiten, …  

Op deze manier ben je helemaal op de 

hoogte van wat er reilt en zeilt op ons 

plein en achter de schermen bij onze 

speelpleinploeg.  

 

Willen jullie ook graag iets in deze 

nieuwsbrief laten zetten, kan je steeds 

Maarten, Koen of Evelien Melis een mailtje 

sturen.  

 

Hey, hallo, hier is de 

nieuwste nieuwe 

nieuwsbrief! 

 
’t Is weer tijd voor 

de polonaise! 

Editie  

Januari - Februari 2012 

 
• Een woordje uitleg over dit 

nieuwe concept  

 

• De jarigen van deze maand! 

 

• De jaarwerking 

 

 Activiteiten februari 

 

 Nieuws vanuit de gemeente 

 

 Promotie 

 

 

Hieperdepiepiep, 

HOERA! 

De jarigen van januari en februari 

zijn:… p r r r r r r r r r r r r r r r r r  

( = tromgeroffel)…  BOING!  

 

Koen! : hij is op 4 januari 22 jaar 

geworden. Koen, hopelijk heb je er 

een knallende verjaardag van 

gemaakt. (Heb ik ook, nota van de 

redactie ) 

 

Op 1 februari wordt Saar 19 jaar, 

een heel fijne verjaardag 

toegewenst Saar!  

 

Elien wordt dan weer 17 jaar op 6 

februari. Ook Elien wensen wij een 

fijne verjaardag! 

 

Heb je jouw geboortedatum nog 

niet doorgegeven aan Evelien, 

gelieve dit dan zo snel mogelijk te 

doen.  

Dit is de enige manier om ook in 

onze super-de-luxe nieuwsbrief te 

geraken.  

 

 

Oh?  
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worden. In de kerngroep worden er 

verantwoordelijken gekozen die dan 

een bepaalde taak uitwerken.  

Over de volgende taken moet 

nagedacht worden:  

 Materiaal: in deze groep is Liesbeth 

de verantwoordelijke. Zij en Lisa, Rietje 

en Koen denken na over de inkleding 

en het onderhoud van de 

materiaalcontainer, onderhoud van 

ons magazijntje, de   sponsoring van 

materiaal, de aankoop van 

materiaal, … Omdat het bij dit soort 

werkjes spijtig genoeg niet handig is 

om vele helpende handen te 

hebben, blijft deze groep met een 

maximum van 4 personen. Als er toch 

eens hulp welkom is,krijgen jullie een 

mailtje waarin ze jullie optrommelen. 

Promotie: hier neemt Sanne de 

leiding. In deze werkgroep gaat het 

over de promotie voor de zomer naar 

Speelplein Olefant: De Jaarwerking 

Boven: Maarten, Evelien en het verlichting-

brengende eendje op een 

animatorenaciviteit. 

 
Onder: When chiro meets speelplein  

Goe gespeeld zeggen we dan! 

Zoals jullie misschien al hebben horen 

waaien is er vanaf september een 

nieuw systeem voor onze jaarwerking.  

 

Eerst en vooral is er de stuurgroep: dit 

zijn alle animatoren die op ons 

speelplein staan, dus ook jij! 

 Er is ook de kerngroep: dit is een 

groep animatoren die beslissingen 

neemt over bepaalde zaken en die 

deze als advies doorgeeft aan de 

dienst vrije tijd en het 

schepencollege, dus naar  

“De Gemeente”. Deze beslissingen 

handelen ondermeer over de 

speelpleinlocatie, het dagschema, … 

maar hier werken ze bijvoorbeeld ook 

het voorbereidingsweekend uit. De 

kerngroep vergadert ongeveer één 

keer per maand. In de kerngroep 

zitten Lisa, Stefanie, Liesbeth, Rietje, 

Jilke, Sanne, Evelien Melis, Lisanne, 

Olivier, Koen en Maarten. Dan zijn er 

nog taken die opgenomen moeten 

de kinderen toe en de kleding voor de animatoren. Promotie betekent niet 

alleen een affiche maken, deze mensen denken ook na over buttons, 

promotiestunten, de stand op de Olense Kerstmarkt enzovoort. De werkgroep 

werking wordt in goede banen geleidt door Rietje. Zij heeft ook een 

werkgroep opgericht. Deze werkgroep onderhoudt en vernieuwt de werking 

tijdens de zomer: de hoeken en de inkleding ervan, het dagschema, ...  

Maarten en Evelien Melis nemen het voortouw in de werkgroep animatoren. In 

deze werkgroep wordt er nagedacht over de werving van, de activiteiten 

voor en het begeleiden van animatoren. Vorming voor de animatoren wordt 

geleid door Olivier. Samen met Sanne en Evelien denkt hij na over welke 

vormingen de animatoren kunnen volgen en hoe we dit best kunnen 

aanpakken. Het geven van vorming zorgt voor knappe koppen op het 

speelplein die weten hoe je het best met de kinderen en je plein omgaat. 

Koen houdt zich bezig met multimedia / public relations. Met de hulp van 

Kristof, Jilke en Sanne werkt hij rond de publicaties van ons plein (folders, 

uitnodigingen, nieuwsbrief,…) en op het plein draagt hij zorg voor “alles waar 

een pries aan hangt”. Hij startte geen werkgroep op maar werkt “op 

aanvraag”, de werkgroepen kunnen bij hem terecht voor allerlei taken in dit 

gebied. Olivier is verantwoordelijk voor De Speelpleinband. Samen met o.a. 

Eef, Django, Kristof, Koen, Anne en Saar  zorgt hij ervoor dat onze 

speelpleinband nog meer vorm krijgt en bangelijke muziek maakt, wat een 

leuke promotie betekent voor speelplein Olefant en ook gewoon dikke fun op 

het plein brengt! Zoals jullie waarschijnlijk al weten organiseert de VDS 

(Vlaamse Dienst Speelpleinwerk) dit jaar in samenwerking met 

speelpleinwerking Olefant de Soiree Tropical in Olen! HOEZEE ! ! !  Hier is een 

werkgroep voor opgericht die samen met enkele mensen van de VDS de 

soiree verzorgt. Speelplein Olefant wordt vertegenwoordigd door Maarten, 

Eef, Jilke, Koen en Evelien. Olivier zit ook in deze werkgroep, maar dan vanuit 

de VDS.    

Ben je nog niet bij een werkgroep en zie je dit toch nog zitten, laat dan iets 

weten aan de verantwoordelijken. Hoogstwaarschijnlijk kan je dan nog snel 

aansluiten!  
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Pagina 2 

Zet een kruisje op je kalender! 

Speelplein is meer dan zot doen op het plein en vergaderen 

doorheen het jaar, er moet ook tijd zijn om je eens volledig te laten 

gaan met de speelpleinkameraden. Om het nuttige aan het 

aangename te koppelen heeft de werkgroep animatoren 

megaleuke T-shirts gemaakt om nieuwe animatoren aan te 

trekken op evenementen. Op volgende  evenementen is het 

speelplein alvast vertegenwoordigd: 

 

 Replay winter edition 

zaterdag 11 februari 2012 20:00 - 04:00, Terrein 

Voetbalveld - Herentals 

 Aspiranti VI 

vrijdag 17 februari 2012 20:00 - 03:00, Fuifzaal PC Larum - 

Geel 

 Chirofuif noorderwijk  

zaterdag 25 februari 2012 21:00 - 04:00, sporthal ndw 

 Chirofuif bomber edition  

Vrijdag 9 maart 21:00-4:00, kantine AOVV 

Wil jij mee een toffe avond beleven, je supergoed amuseren en 

tegelijkertijd mee promo voeren, geef dan als de bliksem Maarten 

of Evelien M een seintje… Als je wilt krijg je dan ook zo’n leuk 

promotieshirt voor die avond! Meer informatie volgt nog via e-mail. 

 

Men zegge het voort! 

Heb jij ook zo’n goesting ?  

Je weet wel… Goesting in ’t speelplein , of wat dacht 

je dan?  Vergeet dan zeker niet om dit bekend te 

maken op je facebookprofiel! Dit kan ondermeer 

door een link te maken naar onze übercoole 

speelplein-promotiepagina: 

 

‘k Hem Goesting… in ’t speelplein. 

 

De roddels, afspraakjes, nieuwste updates, … kortom: 

alles waar niet-animatoren niets van mogen weten 

kunnen jullie kwijt in de groep:  

Speelplein Olefant Animatoren 

 

Nieuws vanuit de gemeente 

De kogel is door de kerk, de nieuwe speelpleinlocatie 

voor deze zomer is bekend…  

Wij gaan deze zomer knallen in basisschool  

De Knipoog in OLV Olen.  

Begin al maar na te denken en te dromen aan de vele 

leuke dingen die we daar kunnen doen… en de 

superhoeken die we daar kunnen maken… 

 

Deze zomer gaan we voor de tiende keer samen op 

driedaagse met de grabbelpas van Nijlen en dit van 15 

tot 17 augustus. Op 14 augustus gaan we alles ter 

plaatse voorbereiden.  

Er zijn drie voorbereidende vergaderingen, de eerste is in 

april, de twee anderen net voor of tijdens de zomer.  

We zoeken voor deze driedaagse 4 animatoren voor de 

activiteiten en 1 persoon om met de kookploeg de kids 

te voorzien van het lekkerste eten. 

Animatoren die meewillen, mogen zich kandidaat stellen 

bij Lisa vóór 1 maart 2012.  

 


