
WG GROENTIE 

presenteert: 
 

DE handleiding voor 

nieuwe animatoren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwe animator! Hierin staat alles, echt 

alles wat je moet weten voor een geslaagde 

speelpleincarrière! 
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Wat staat waar in dit fantastisch boekje? 
 

p.3       Speelplein Joepla? Say whaaaat!? 

p.4  Animatoren en mentoren!! 

p.5  Project GROENTIE? Say whaaaat!? 

p.6  Lindsey Leybaert!! 

p.7  Nikolien Dhont!! 

p.8  Projecten? Say whaaaat!?  

p.9  De jaarplanning!! 

p.10  Jaarwerking? Zomerwerking? Say whaaat!? 

p.11  Dagverloop!! 

p.12  Mopjeshoek!! 

p.13  Kindjes met een beperking!! 

p.14   Mobiel speelplein!! 

p.15  Handige animatortips!! 

p.16  Vrij spel? Say whaaaat!? 

p.17  Afspraken!! 

p.18  Cursus? Stage? Say whaaaat!? 

p.19  Speelpleincursus!! 

p.20  Stage!! 

p.21  Naar ouders toe!!   
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Speelplein Joepla? Say whaaaat!? 
 

Speelplein JOEPLA is een gemeentelijke 

speelpleinwerking, bestaande uit een bende wilde 

enthousiastelingen die tijdens de zomer maar al te 

graag kindjes de tijd van hun leven willen bezorgen.  

 

 

 

 

 

 

 

Het speelplein wordt vanuit de jeugddienst 

gecoördineerd. Die jeugddienst wordt bijgestaan door 

een kleine groep ervaren animatoren, genaamd de 

mentoren, die samen de stuurgroep vormen.  
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Animatoren en mentoren!! 
 

Onze ANIMATOREN zijn een 100-tal jonge ‘boyz’ and 

‘girlz’ met een groot hart voor kinderen. Zij zijn de 

drijvende kracht achter het hele speelpleingebeuren.  

 

De MENTOREN zijn de stuurgroep van het speelplein. 

Deze groep bestaat dit jaar uit 9 animatoren die al 

minstens 3 zomers het beste van zichzelf gegeven hebben 

op het plein. Tijdens het jaar zijn de mentoren 

verantwoordelijk voor enkele projecten. Welke projecten, 
dat lezen jullie verder in dit boekje.  

 

Binnen de projecten werken zij heel wat evenementen uit, 

zoals de kinderfuif, leidingsactiviteiten, … en uiteraard alles 

wat de speelpleinzomer aanbelangt. Daarnaast vergaderen 

zij maandelijks om het ‘beleid’ van het speelplein in goede 

banen te leiden. Ze proberen zoveel mogelijk verbeteringen 

aan te brengen om de speelpleinzomer nog speelser en 

vlotter te laten verlopen. Bezige bijtjes, die mentoren! 

  

 
1. Rianne Milo 

2. Silke Simoen 

3. Stijn Dhont 

4. Lindsey Leybaert 

5. Nikolien Dhont 

6. Arnout Droesbeke 

7. Emiel De Mey 

8. Simon Bonne 

9. Stefanie Van Poucke 
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 Project GROENTIE? Say whaaaat!? 
 

Project GROENTIE is de zotste groep op speelplein 

Joepla. We verzamelen alle nieuwe animatoren in dit 

project en zorgen voor een “thuis” gevoel, maar dan 

“thuis” op het speelplein. In dit project zitten dus ENKEL 

nieuwe animatoren! 

 

GROENTIE is een project dat af en toe alle nieuwe 

animatoren vastpakt en naar het speelplein leidt om 

elkaar te leren kennen, om jullie vragen te 
beantwoorden, … Zo krijgen jullie, als de GROENTIES, 

een goed gevoel in de grote speelpleinwereld. 

 

Bij wie kan je terecht voor info? Sowieso kan je bij 

iedereen terecht, want elke groentie krijgt twee 

“meters/peters” toegewezen, vanuit de volledige 

animatorengroep! Daarnaast kan je ook bij Gwynn van 

de jeugddienst terecht. Maar specifiek kan je natuurlijk 

bij de voorzitters van project GROENTIE terecht en dat 

zijn Lindsey Leybaert en Nikolien Dhont, hieronder nog 

eens in volle glorie te bewonderen . 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Lindsey Leybaert               Nikolien Dhont 
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Lindsey Leybaert!!  
 

Hallo daar schatjes van groenties: 

 

Ik ben Lindsey en ik word dit jaar nog 22 jaar want ik 

verjaar op 24 december. "Amai, wat een oude" denken 

jullie misschien. Maar dat kan in jullie voordeel spelen, 

want ik sta nu toch al 8 jaar op het speelplein. Speelplein is 

dus mijn thuis.  

 

Ik heb op het speelplein al gelachen, geweend van 
blijdschap, geweend van verdriet, me op mijn gemak 

gevoeld, hopen stress gehad, … en steeds ga ik met een 

glimlach naar het speelplein, omdat het een plaats in mijn 

hart heeft veroverd. 

 

Nikolien en ik gaan ons keihard inzetten voor jullie want wij 

zijn de “übermeters”. Zo zorgen wij er voor dat jullie zich 

thuis voelen op het speelplein. Wij zullen jullie alles van het 

speelplein met handen en voeten uitleggen. Ook houden 

wij jullie op de hoogte van alle activiteiten en begeleiden 

we jullie steeds op die activiteiten. Onze missie is dat jullie 

zich te pletter amuseren op dit AMAZING speelplein.  
 

Nog enkele weetjes over mij: 

 Ik ben een ‘diehard’ Hunger Games fan. 

 Ik studeer Lager Onderwijs en zit in mijn 2de jaar. 

 Ik ben ongelofelijk bang voor spinnen. 

 Ik heb een heuse collectie dvd’s.  

 Met koffie maak je me heel blij.  

 

Als jullie me nodig hebben dan mag je me altijd schrijven, 

bellen, sms'en, .... Bellen en sms'en kan je het best als je 

mijn nummer hebt en dat is 0498 83 64 28. Jullie kunnen 

me ook op Facebook vinden als 'Lindsey Leybaert'. 
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Nikolien Dhont!! 
 
Hallo daar schatjes van groenties: 

 

Ik ben Nikolien Dhont, 19 jaar en ik ben net begonnen aan 
mijn 5de jaar als animator op het speelplein.     

 

Het speelplein is ondertussen mijn 2de thuis geworden. Je 

maakt er vrienden voor het leven. 

 

Dit jaar trek ik samen met Lindsey ‘project groentie’. Dat 

betekent dat jullie met alle vragen bij ons terecht kunnen. 

Wij zullen jullie begeleiden en ondersteunen tijdens jullie 

jaar als groentie op het speelplein. 

 

Als jullie nog vragen hebben in verband met de werking 

van het speelplein of wat het allemaal inhoudt, dan mag je 
altijd een belletje doen of een smsje sturen naar 0474 32 

00 76. 

 

 

Nog enkele weetjes over mezelf: 

 

• Ik ben jarig op 19 april.  

 

• Ik studeer orthopedagogie. 

 

• Ik ben verslaafd aan chocomelk.  

 

• Ik ben stiekem verliefd op … 
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Projecten? Say whaaaat!? 
 

Naast het geweldige project GROENTIE zijn er nog enkele 

projecten doorheen het jaar. Ssssspannend!!! 

 
Het 1ste jaar op het speelplein is vooral een jaar om te 

genieten. Laat anderen zich maar inzetten voor projecten, 

jullie mogen bij die andere projecten nog niet aansluiten 

tijdens jullie eerste jaar speelplein. Jullie moeten tijdens 

het GROENTIEjaar enkel chillen in project GROENTIE. 

Gemakkelijk é ! 
 

In het eerste jaar is alles nog zo nieuw dat jullie vooral 

moeten ontdekken, kennismaken met superfijne 

animatoren, meedoen met de activiteiten, ...  

 

Na het 1ste jaar gaan jullie dan zowat alles kennen en 

ongelooflijk veel zin hebben om zelf mee te werken aan de 

andere projecten. Maar over welke projecten gaat het 
eigenlijk? Hier sommen we ze kort op: 

 

 
 Midweek: regelen de midweek in november. 

 
 

 Werving/infoavond: de werving van nieuwe animatoren organiseren, nieuwe 
mensen naar het plein lokken en een infoavond in elkaar flansen. 
 
 

 Kerstmarkt: uitwerken wat het speelplein op de kerstmarkt zal doen. 
 
 

 Speelpleinweekend: het weekend organiseren. 
 
 

 Kinderfuif: de fuif volledig organiseren. 
 
 

 Paaseierenzoektocht: deze dag volledig organiseren. 
 
 

 Decor: het decor uitwerken en bouwen. 
 
 

 Animatie: het zomerthema kiezen en een animatiedraaiboek schrijven. 
 

 
 Tieners: tieneractiviteiten voorbereiden voor volgende zomer. 
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De jaarplanning!! 
 

Exclusief voor jullie en voor niemand anders hebben we 

een aparte agenda. Daar bovenop mogen jullie uiteraard 

ook deelnemen aan de activiteiten voor alle animatoren.  
 

Enkel voor groenties!! 
zaterdag 27 dec.: 18u: bowling 

zaterdag 7 febr.: 14u: muurklimmen 

zaterdag 23 mei.: (uur volgt later) infomoment vlak voor de zomer 
Voor alle animatoren, dus ook voor groenties!! 

vrijdag 5 dec.:   speelpleincafé (20u) 
zondag 14 dec.:  kerstmarkt (14u-21u) 

maandag 22 dec.:  activiteit = Skidôme (14u-20u) 
vrijdag 9 jan.:   speelpleincafé themabekendmaking (20u) 

zaterdag 10 jan.:  knutseldag (10u-18u) 
zaterdag 24 jan.:  filmmiddag voor speelpleinkinderen 

vrijdag 13 febr.:  speelpleincafé (20u) 
maandag 16 feb.:  activiteit = Tikibad (9u-20u) 

zaterdag 21 febr.:  knutseldag (10u-18u) 
27 & 28 febr., 1 maart:    speelpleinweekend 

vrijdag 6 maart:  speelpleincafé (20u) 
zaterdag 14 maart:   kinderfuif (10u) 

zondag 15 maart:  activiteit = aan zee (9u) 

woensdag 1 april:  buitenspeeldag (13u) 
vrijdag 3 april:   speelpleincafé (20u) 

zaterdag 4 april:  paaseizoektocht (9u) 
vrijdag 1 mei:   speelpleincafé (20u) 

zaterdag 2 mei:   doe je zin dag (13u) 
zaterdag 9 mei:   activiteit = liftwedstrijd (7u) 

zaterdag 16 mei:  knutseldag (10u-18u) 
vrijdag 12 juni:   examen antistress recordcafé (20u) 

20 & 21 juni:   voorwerking (9u-19u) 
22, 23 & 25 juni:  schoolbezoeken (9.30u) 

dinsdag 23 juni:  startbarbecue (18u) 
woensdag 24 juni:  popeiland (10.30u) 

25, 26, 27, 28, 29, 30 juni: voorwerking (9u-19u) 
woensdag 1 juli  start speelplein Lochristi (9u) 

vrijdag 21 aug.:  laatste speelpleindag (9u) 

24, 25, 26, 27, 28 aug.: nawerking (9u) 
zaterdag 29 aug.:  langste nacht (18u) 

maandag 31 aug.:  bedankingsactiviteit (8u) 
gedetailleerde zomerinfo krijg je in mei 2015 

We spreken steeds op het speelplein af, tenzij anders wordt gezegd. Voor 
elke activiteit krijgen jullie ook nog meer info en een herinnering per 

post/mail/sms/facebook. 
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Jaarwerking? Zomerwerking? Say whaaat!? 
 

Wat je tijdens het jaar doet, mag je uiteraard zelf invullen. 

Je kan naar ALLE activiteiten komen, wat we ten zeerste 

aanraden. Dan heb je niets gemist en kan je over alles 

meespreken. Maar natuurlijk kies je zelf hoeveel je naar 

het speelplein komt. Het is vrijblijvend maar wel heel 

plezant om mee te doen met alle activiteiten. 

 

Wat de zomer betreft, kunnen we al wat meer structuur 

bieden en zeggen hoe een dag op Joepla er ongeveer uit 
ziet. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ALGEMEEN 

 
Maandag t.e.m. vrijdag:  speelpleindag van 9u - 19u. 
 

Alle weekavonden:  speelpleincafé van 20u tot 24u. 
 
Vrijdagavond:  leidingsactiviteit van 20u tot 24u! 

(Gentse feesten, Rozebroeken, 

kampvuur, Skidôme, karten, …) 
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Dagverloop!! 
 
 

9u: We komen alle dagen om 9u samen. Activiteiten worden 

verdeeld tijdens deze vergadering! 

10u: Starten met uitwerken van de gekozen activiteit. Je staat 

als eerstejaars altijd samen met iemand met ervaring! 

11.30u: Activiteiten worden overlopen + wie staat waar tijdens de 

spelentrommel (= moment tussen 13u en 13.30u, zie 

hieronder) + verkleden! 

12.30u: Gezamenlijk verkleed eten. Het speelplein zorgt voor 

stokbrood en beleg! 

12.55u: Klaarzetten inschrijvingen. 

13u: Kindjes stromen binnen en worden ingeschreven. Op dat 

ogenblik is er de “spelentrommel”. De animatoren die niet 

aan het onthaal zitten, lopen op het plein en zorgen voor 
animatie en “speeldingetjes” voor de kinderen.  

13.30u: Verzamelliedje wordt opgelegd en de kinderen 

verzamelen op het amfitheater voor de startanimatie. 
Activiteiten worden ingekleed voorgesteld. 

15.15u/15.30u:Wissel (= activiteitenovergang). Activiteiten voor het 
‘vieruurtje’ eindigen en de activiteiten na het ‘vieruurtje’ 

starten om 15.30u! 

15u-16u: 4-uurtje! Kinderen kiezen wanneer ze een drankje & koek 

halen op het terras.  

16.40u: Opruimen, samen met de kinderen. 

16.50u: Slotanimatie + kindjes uitwuiven. 

17u/17.15u: Chill moment voor animatoren met drankje. Het opkuis 

schema wordt opgesteld. 

17.15u: Opkuis met aansluitend invullen stagepapieren. 

+/- 18.30u: Start evaluatievergadering + melding openingsuren 

speelpleincafé! 

19u: Streefuur om naar huis te gaan. 

20u/24u: Speelpleincafé: gezellig samenzijn met de animatoren. Dit 

is uiteraard volledig vrijblijvend maar wel steeds de max! 
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Mopjeshoek!! 
 

Wat ontspanning heb je wel verdiend, so smile! 
 

Een getrouwd koppel ligt te slapen, wanneer plots de telefoon gaat om 3u 
‘s nachts. De vrouw neemt op (een blondje), maar zegt niets! Het is 
eventjes stil aan de andere kant van de lijn en dan wordt een vraag 

gesteld. Daarop schreeuwt de blondine opeens: "HOE MOET IK DAT NU 
VERDORIE WETEN, DAT IS 400 KM HIER VANDAAN" en gooit de telefoon 

terug toe. De man vraagt: wie was dat zo vroeg? “Weet ik niet” zegt de 

blondine, “één of andere vrouw die vroeg of de kust veilig is.”  

 

Op een morgen gaan twee Hollanders en twee Belgen met de trein naar 
hun werk. De twee Hollanders kopen twee kaartjes, de twee Belgen kopen 

samen één kaartje. “Nu ben ik benieuwd hoe ze dat gaan flikken”, zegt de 
ene Hollander.  

 
Op de trein: net voor de kaartjesknipper komt gaan de twee Belgen 

samen op het toilet zitten. Na eerst bij de Hollanders de kaartjes te 
hebben geknipt, loopt de kaartjesknipper naar het toilet en zegt: "kaartje, 

alstublieft". De Belgen steken het kaartje onder de deur en de 
kaartjesknipper knipt het. De volgende morgen kopen de Hollanders 1 

kaartje en de Belgen geen kaartje. Weer zijn de Hollanders benieuwd. Net 
voor de kaartjesknipper komt, gaan de 2 Hollanders op 1 toilet zitten. De 

Belgen kloppen op de deur en zeggen: "kaartje, alstublieft". De Hollanders 

schuiven het kaartje onder de deur, de Belgen pakken het en kruipen 

samen in een ander toilet tot de kaartjesknipper komt. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

http://www.1001moppen.be/vieuwjokes.php?cat=12##
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Kindjes met een beperking!! 

 

In de zomer van 2006 startte speelplein Joepla met een 

project rond kinderen met een handicap. Vanuit de 

gedachte “elk kind heeft het recht om te spelen” zijn we 

bereid onze spelen aan te passen zodat elk kind kan 

meespelen.  

 

Om jullie en de andere animatoren te beschermen, laten 

we de kindjes met een beperking op voorhand inschrijven 

zodat we weten wie we mogen verwachten. We bekijken 
sowieso wat realistisch is. 

  

De bedoeling is vooral om ons speelplein open te stellen 

voor iedereen en kinderen met een beperking te integreren 

in onze werking. We doen dat in die mate dat de andere 

kindjes hun spel net als anders kunnen verder zetten. Op 

die manier leert ieder van ons omgaan met kinderen die 

anders zijn. Iedereen is een beetje speciaal, niet? 

 

Uiteraard lichten we jou voldoende in en kan je altijd met 

vragen terecht bij de iets oudere animatoren en/of de 

jeugddienst. 
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Mobiel speelplein!! 

 

Door de centrale ligging van Joepla vinden kinderen uit een 

aantal wijken moeilijk de weg naar het speelplein. Die 

kinderen willen we enthousiast maken voor het speelplein, 

door hen in de eigen buurt op te zoeken en te animeren! 

Op woensdagen 8, 15, 22, 29 juli en 5, 12, 19 augustus 

bezoeken we telkens een andere wijk. We verklappen 

enkele weken op voorhand welk pleintje we zullen 

bezoeken, maar alleen aan de wijkbewoners. 

 
Met een mobiel speelaanbod willen we een rondtrekkend 

vrijetijdsinitiatief organiseren waarmee we kinderen in hun 

eigen leefomgeving bereiken! Op die manier verlagen we 

verschillende drempels: bereikbaarheid, toegangsgeld, 

ouder(s) dichtbij, gekend terrein, vriendjes uit de straat, 

eigen materiaal, … Tring tring, tuut tuut, Joepla komt er 

aan! 
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Handige animatortips!! 
  
 

 Kom altijd goedgezind naar het speelplein! 

 

 Laat je helpen! 

 

 Je kan met je vragen/problemen steeds bij anderen 

terecht! 

 

 Sta open voor nieuwe dingen! 
 

 Gebruik een goed stemvolume tegen de kindjes! 

 

 Smijt je volledig in een spel! 

 

 Speel mee met de kindjes! 

 

 Geniet van een speelpleindag! 

 

 Als je het graag doet komt het vanzelf!! 
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Vrij spel? Say whaaaat!? 
 

Dit is een term die jullie misschien wel vaak te horen zullen 

krijgen tijdens jullie speelpleincarrière. Wat wil deze term 

zeggen? Wel, op speelplein Joepla leeft de centrale 

gedachte dat elk kind moet kunnen kiezen welk spel het 

speelt. 

 

De kindjes zijn 2 maanden weg van school en ze mogen die 

vrijheid gerust voelen. We stimuleren hen om mee te 

spelen met een spel, maar we dwingen ze dus zeker niet. 
 

Als twee kindjes zich rot amuseren met de blaadjes van de 

bomen of ze willen in de zon liggen en niet meespelen met 

de georganiseerde activiteiten, dan kan dat perfect. Zolang 

de kindjes blij zijn en zich amuseren, zijn wij minstens 

even blij. Uiteraard proberen we wel onze spelen zo 

aantrekkelijk mogelijk te maken zodat de kinderen 

geprikkeld worden om deel te nemen aan de activiteiten. 
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Afspraken!! 
 

Je wordt 16 jaar of ouder in het jaar waarin je de 

eerste zomer als animator op het speelplein staat.  

 

Je ben grenzeloos enthousiast tijdens activiteiten, 

voorbereidingen, de speelpleindag, de opkuis,… 

 

Je zet kinderen centraal op het speelplein!!! 

 

           Je hebt gevoel voor verantwoordelijkheid. 
 

Je bent niet bang om de handen uit de mouwen te 

steken!!! 

 

Je gaat op een respectvolle manier om met kinderen en 

andere animatoren. 

 

Elke vorm van DRUGS is verboden!  
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Cursus? Stage? Say whaaaat!? 
  

Elke animator die op cursus geweest is, zal jou laaiend 

enthousiast weten te vertellen hoe plezant die is. Je leert er 

de zotste spelletjes, maakt er de beste vrienden, leert op 

een speelse manier begeleiderhoudingen aan en maakt 

kennis met andere speelpleinen. Daarna loop je stage, 

liefst bij ons op het speelplein . Over cursus en stage lees 
je meer op de volgende pagina’s. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ravotten, zot doen EN bovendien nog bijleren, wie 

zegt daar nu “neen” tegen? 
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Speelpleincursus!! 
 

De VDS (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk) biedt een 

reeks van vormingscursussen voor jongeren in het 

speelpleinwerk aan: 

 

Cursus A: Deze cursus duurt 6 dagen en kan je volgen in 
het jaar waarin je 16 wordt. Deze cursus is één en al 

speelplezier. Uiteraard brengen ze je op cursus de basis 

bij van een goede begeleiderhouding, van de leefwereld 

van kinderen, van EHBO, … 

 

Cursus A+: Op deze 5daagse cursus bouwen de 

instructoren verder op de eerdere ervaringen die je 

opdeed tijdens de zomer. De speelbagage wordt stevig 

uitgebreid en ervaringen kunnen worden uitgewisseld 

met anderen speelpleinen. 

 

Hoofdanimator: Deze cursus maakt van jou een echt 

speelpleinbeest. Daar vormen ze je om tot een coach 

voor de animatorenploeg en een voorbeeldspeler voor 

andere animatoren!  

 

Van al deze cursussen kan je folders vinden op de 
jeugddienst. De helft van de kosten van deze 

cursussen wordt door de jeugddienst terugbetaald, 

maar enkel als je tijdig het aanwezigheidsattest op 

de jeugddienst afgeeft EN als je na de cursus 

minstens één dag speelplein geeft op Joepla!!! 

 

Wens je meer informatie over de Vlaamse Dienst 

Speelpleinwerk? Surf gerust eens naar de website:  

www.speelplein.net 
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Stage!! 
 

Als je op cursus bent geweest met de VDS, wordt er van 

jou verwacht dat je 60 uren (3 volle weken / 15 dagen) 

stage doet op het speelplein. Wees niet bang van die stage, 

daarbij helpen animatoren met ervaring jou heel erg goed! 

 

Een stageweek bestaat uit 5 speelpleindagen, met daarvan 

op 3 dagen telkens een stage-activiteit, die je samen met 

een animator met ervaring begeleidt. Die persoon met 

ervaring is die dag jouw stagebegeleider. 
 

Elke avond (tussen de opkuis en de avondvergadering) zit 

je samen met je stagebegeleider om je voorbije stage-

activiteit te bespreken. 

 

De runners (de weekverantwoordelijken) bekijken jouw 3 

stage-activiteiten en hebben elke vrijdagavond (tijdens de 

opkuis) een babbeltje met jou over de voorbije stageweek. 

 

Als je 3 weken / 15 dagen hebt doorlopen, vult de 

jeugddienst in overleg met de runners uw eindbeoordeling 

in. Als die eindbeoordeling positief is voor jou (daar gaan 
we van uit!), dan vraagt de VDS jouw animatorattest aan 

bij de Vlaamse Gemeenschap. Het kan even duren voor je 

dit attest ontvangt, maar je zal het dubbel en dik verdiend 

hebben! 

 

Daarna mag je zonder twijfel inschrijven voor een 

knallende A+ cursus! 

 

Ben je niet op cursus geweest met de VDS, dan ben je 

even welkom op speelplein Joepla! Maar we verplichten je 

dan om na de zomer, met een jaartje uitstel, op cursus te 

gaan! Ook verwachten we dat de eerste zomer een 
stagezomer is, net als de animatoren die wel op cursus zijn 

geweest. Je kan dus best zo snel mogelijk een cursus 

volgen. Die is trouwens zotwijs! 



 21 

Naar ouders toe!! 
 
 

Beste mama/papa, 

 

Uw zoon/dochter zal zich willen ‘smijten’ voor het 

speelplein en zal hier in de zomer vele uren spenderen. Dit 
vinden wij super en appreciëren wij ten zeerste.  

 

Kindjes zullen door toedoen van uw zoon/dochter met 

gouden en speels hart de kans krijgen een geweldige 

zomer te beleven. Uw kapoen zal heel wat bijleren qua 

omgang met kinderen en animatoren, zelfvertrouwen, 

verantwoordelijkheid, … 

 

Lief vragen wij om uw dochter/zoon die kans te geven. 

Voor haar/hem zal een nieuwe wereld open gaan!  

 

Heb je vragen over wat, waar en wanneer er iets te doen 
is, in het jaar of in de zomer, dan kunt u altijd bij ons 

terecht. 

 

Lindsey Leybaert: 0498 83 64 28 

Nikolien Dhont: 0474 32 00 76 

  

Het speelplein wordt ondersteund vanuit het 

gemeentebestuur. Je kan dus ook altijd terecht bij de 

speelpleinverantwoordelijke op de jeugddienst, Gwynn 

Coumans, via 09 355 65 66 of 0476 21 07 91. 

   
 

Surf zeker eens rond op onze website: 
www.speelpleinjoepla.be!  

http://www.speelpleinjoepla.be/

