
hothothot 

De zomer van 2012 is niet meer. Gure herfsttijden intussen, opgefleurd door de start van het nieuwe werkjaar dat weer helemaal losbarst. 

Maar toch nog even een korte blik achterwaarts naar die voorbije zomer. Was het een topeditie, met meer kinderen, hypergemotiveerde 

animatoren en avontuurlijker speelplezier dan ooit tevoren? Of was het niet altijd rozengeur en maneschijn? 

We kunnen er ons VDS-oog op laten vallen en grote theorieën ophangen, of we kunnen het vragen aan ‘de basis’, de mensen die de speelpleinzomer 

aan den lijve hebben beleefd. Zij kunnen vertellen hoe het echt was: een indrukkenverslag! 

 “Mijn indruk van de speelpleinwerking (of toch die van speelplein Heverlee) is zeer positief. Zoveel vrijwilligers die zich inzetten om de 

kinderen een aangename zomervakantie te schenken. Dit is echt heel erg lovenswaardig. Ik vond het ook heel sterk dat alle animatoren, 

ondanks het feit dat ze elkaar (vaak) niet kenden, zo snel vrienden worden van elkaar. De vriendschap was echt hartverwarmend. 

 Bij ons wordt het programma ook pas samengesteld op zondagnamiddag. Ik stond echt versteld van het feit dat er op zo’n korte tijd toch 

zoveel leuke activiteiten verzonnen konden worden. Vele ouders zijn dan ook  met hun positieve reacties tot bij mij gekomen. Het liep 

niet altijd allemaal van een leien dakje, maar alle animatoren hebben echt wel het beste van zichzelf gegeven.”
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ZOMER 2012 - een indrukkenverslag
het enige speelpleinvakblad in vlaanderen!

Roselien Cornelissen  
speelpleinverantwoordelijke Heverlee

 “Mijn indruk van deze zomer is dat dit wellicht de meest wisselvallige zomer was: plots heel warm, 

dan weer regen, waardoor het elke dag een uitdaging was om onze activiteiten af te stemmen op het 

weer. We hebben zoveel verschillende dingen kunnen doen: waterspelletjes, knutselen, zeer actieve 

spelletjes, ons verkleden…: duidelijk voor elk wat wils! 

 De leukste anekdote moet wel de afsluitende activiteit zijn. We merken doorheen de zomer dat het voor 

sommige animatoren niet altijd makkelijk is om zich spontaan te verkleden. Maar onze laatste activiteit 

was in het thema “Jersey Shore”.  Plots stond iedereen over the top in marginale outfit. 

 Fantastisch toch, we zijn zelfs zo door de stad gelopen. Dat had ik van sommigen niet verwacht!”

 

Elke Vermeersch een  8-jarige jongen (die liever anoniem wil blijven vanwege het wachtwoord)

speelplein De Speelberg uit Beveren -Leie
  “Ik vond het leukste deze zomer de modderpoelen. Meestal hadden we genoeg regen van 

de wolken, maar anders nemen we gewoon water van de kraan. We maken eerst een put 

en daarna doen we er aarde bij, zo krijg je de best modder.  De meisjes vinden het soms 

vies, maar eigenlijk is het wel goed voor je haar. Als je de aarde goed legt dan kan je zelf 

bruggetjes maken door de modderpoel. Naast de modderpoel hebben we ook een kamp 

gebouwd. Het is moeilijk om er in te komen, maar je kan je er goed in verstoppen. Zo goed 

zelfs dat sommige jongens hier eens een kusje geven aan de meisjes. Ik doe dat natuurlijk 

niet.  Het wachtwoord is trouwens kauwgom. Maar aan niemand zeggen hé! ; - )

 Een andere  jongen heeft samen met de animatoren een echte apenbrug gemaakt. Het was 

wel drie of vier meter hoog. Je moet via de boomtakken omhoog klimmen en dan kan je 

slingeren. Leuk hé!” 

speelpleinwerking Izzy
uit Izegem

Justine Hollevoet - Stafmedewerker Speelpleinondersteuning

De kans is erg groot dat wij deze zomer ook op jouw speelpleinwerking op bezoek 

zijn gekomen. Tijdens dat bezoek zullen we je ongetwijfeld veel vragen hebben 

gesteld en misschien vraag je je wel af wat wij met die informatie allemaal doen. 

Wel, dat kan je allemaal lezen in de rapporten van de verschillende regio’s die  

we jaarlijks opstellen. 

Wil je weten welke speelpleinwerkingen er allemaal zijn in jouw regio of welke 

werkingen er enkel in de zomer open zijn? Dat kan je allemaal vinden in het 

eerste deel van het jaarrapport, dat bestaat uit enkele interessante objectieve 

gegevens, weergegeven op een kaart van jouw regio. 

In het tweede deel vind je een algemene indruk die we opdeden tijdens onze 

bezoeken en lees je meer over de tendensen van het afgelopen werkjaar in

het Vlaamse en Brusselse speelpleinlandschap. 

De rapporten vind je vanaf 5 oktober op onze website: 

www.speelplein.net > VDS-info > Regionale jaarrapporten

VDS West - Vlaanderen

Veel leesplezier!

REDACTIONEEL wat doen jullie dan eigenlijk?

 “Ik ben deze zomer heel vaak verwonderd geweest. Ik heb deze zomer nog heel wat werkingen bezocht die ik op voorhand nog 

niet had gezien of niet zo goed kende. Een werking waarvan ik op voorhand dacht dat het een kleinere werking was, bleek een 

werking te zijn met 200 kinderen. Werkingen die moeite hadden om voldoende animatoren te vinden, hadden plots een jonge, 

maar zeer enthousiaste ploeg, die er een topzomer van maakten. Ik heb ook zelf mijn avontuurlijke grenzen kunnen verleggen. 

Verschillende speelpleinen waren heraangelegd met avontuurlijke elementen. Om zeker niet onder te doen voor de 

kinderen mocht ik alles uittesten, met vuile T-shirts en een gescheurde broek als blijvende herinnering. 

Kortom, een Goe Gespeeld-zomer, op naar meer!”

 
“Wat doen jullie eigenlijk in die andere 10 maanden, wanneer er geen speelplein is?” is een vraag die 

ons wel eens gesteld wordt als we vertellen dat we werken voor VDS. “Bellen, mailen, evalueren,  

plannen, schrijven, vorming geven, onderhandelen, veranderen, organiseren, verdedigen…”.

Tja, hoe leg je uit aan aliens die nog nooit hoorden van speelpleinwerk dat ‘kinderen laten spelen’ vandaag 

niet altijd vanzelf gaat?

Er staat in onze samenleving veel druk op onze ruimte en dus ook op onze kinderen en hun spelen. Om zo’n 

druk tegen te gaan, weten volwassenen zich wel te organiseren. Naar kinderen wordt echter niet altijd geluis-

terd. Het is dus echt nodig dat organisaties als VDS de verantwoordelijkheid opnemen om kinderen een stem te 

geven en hun rechten te verdedigen. Dat is in essentie wat wij doen, alle dagen van het jaar.

We zitten in de laatste lijn naar de gemeenteraadsverkiezingen, waarna 6 jaar lokaal beleid ontwikkeld wordt.  

In die 6 jaar zal de druk op de ruimte en op spelende kinderen enkel toenemen. De VDS roept daarom iedereen  

op om elke dag opnieuw te kiezen voor het belang van kinderen in de gemeente. Want wie het leuk en goed maakt  

voor kinderen, maakt het meteen ook goed voor alle burgers.

Onze lokale jeugdwerkers vragen we om, samen met ons, steeds op ditzelfde nageltje te blijven kloppen, vóór de  

verkiezingen én erna. We wensen iedereen een speelse coalitie na 14 oktober!               

                                              
                                              

                                            Speelse groeten,

                                                  
                                                  

                    Geert Van Wesemael & Jo Van den Bossche,                   

                                                  
                                                  

                Voorzitter & Algemeen Coördinator VDS vzw  

 
jaarrapporten 2011-2012



Speelplein De Driehoekjes, 

Brasschaat

Kort even voorstellen…

Speelplein De Driehoekjes vzw is een particuliere werking  

in het centrum van Brasschaat die volledig steunt op het 

enthousiasme en de inzet van jonge vrijwilligers. Sinds 1978 

staan er elke weekdag tijdens de paas- en zomervakantie 

animatoren klaar om kinderen van 4 tot en met 12 jaar 

superfijne dagen te bezorgen. Omdat wij de familiale sfeer, 

waarbij iedereen iedereen kent, heel erg belangrijk vinden, 

hebben wij er voor gekozen om niet met leeftijdsgroepen te 

werken. Een ander item dat veel ouders op prijs stellen, is 

dat we niet met voorinschrijvingen werken. Bij ons kunnen 

kinderen en animatoren zich altijd samen amuseren in 

een bosrijke omgeving met een klimboom, speelvelden, 

speeltuigen en een keicoole mobiele zandbak. 

Onze werking

Elke week kiest de animatorenploeg van die week een thema 

waarrond ze allerlei activiteiten, spelletjes en uitstappen 

bedenken. Doorheen de week varieert ons spelaanbod 

tussen atelier, allerlei soorten grote spelen en open 

speelaanbod, die telkens ingeleid en beëindigd worden door 

een leuke animatie. Elke donderdag trekken we er 

met de hele groep op 

uit. We maken dan ofwel een kleine tocht naar 

de speeltuin in het park ofwel een grote tocht 

(bvb. de kinderboerderij, het zwembad, de Lilse 

Bergen, de zoo…). Daarbij proberen we de kosten 

zo laag mogelijk te houden, zodat zeker al onze 

kinderen de kans hebben om mee te gaan. 

Ook als het geen werking is, proberen wij het 

contact met de kinderen zoveel mogelijk te 

behouden via leuke activiteiten. Zo organiseren 

we ieder jaar een barbecue om samen met de 

kinderen en hun familie de zomer af te sluiten, 

een filmavond en  een familiedag. Ons absolute hoogtepunt 

is echter de Halloweentocht die ieder jaar meer bezoekers 

trekt. Ons speelbos wordt dan omgetoverd in een heus 

griezelbos. Dit jaar valt hij op zaterdag 3 november, dus al 

wie zin heeft, is van harte welkom!

Ons team

Onze werking steunt volledig op  jonge vrijwilligers. 

Aangezien we een relatief kleine ploeg zijn, kennen we 

elkaar goed en doen we ook vaak dingen samen, zoals leuke 

feestjes, een uitstap naar Bobbejaanland, naar de Soirée 

van VDS gaan of een dagje naar zee. Zo geraken we op 

elkaar ingespeeld, wat de werking alleen maar ten goede 

komt. Hoewel we een diverse groep zijn, gaan we toch 

allemaal voor hetzelfde doel: kinderen een onvergetelijke 

vakantie bezorgen.

Winnaar Zomerwedstrijd VDS Antwerpen!

Met dat doel voor ogen namen de animatoren en kinderen 

van De Driehoekjes deze zomer deel aan ‘Speelpleinbattle’ 

in Antwerpen! Een aantrekkelijke, speelse inkom als 

blikvanger, die iedereen goesting moet geven om erin te 

vliegen, was de uitdaging! Speelplein De Driehoekjes kwam 

als winnaar uit de bus en sleepte een waardebon van 500 

euro in de wacht! Een serieuze opsteker!  

on the spot!

  nieuws uit het bredere jeugdwerk
 

Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Op 14 oktober 2012 moet iedereen die 18 jaar of ouder is een bolletje gaan kleuren. Voor vele animatoren kan het 

wel eens de 1e keer zijn dat ze hun stem mogen uitbrengen in hun eigen gemeente. Ongetwijfeld hebben jullie 

daarom de afgelopen jaren goed in het oog gehouden wat er allemaal gebeurde voor het jeugdbeleid in je eigen 

gemeente. Kan er in jullie gemeente Goe Gespeeld worden (www.goegespeeld.be)? Is er onlangs een ‘debattle’ 

georganiseerd naar aanleiding van de verkiezingen (www.debattle.be)? Wat staat er in jullie memorandum  

(www.vlaamsejeugdraad.be/wat-denken-wij/memoranda)? Allemaal nuttige achtergrondinformatie die er voor 

kan zorgen dat ook jij voor ‘de goei’ zal gaan stemmen op 14 oktober! Veel succes in ieder geval.

Daarna is het echter helemaal nog niet gedaan. De nieuw verkozen burgemeesters en schepenen gaan daarna 

pas van start om een nieuw (jeugd)beleid in elkaar te steken en beginnen hun functie pas uit te oefenen vanaf 

2013. Tijd genoeg dus om hen ervan te overtuigen zeker voldoende aandacht te hebben voor het jeugdbeleid in 

jouw gemeente.

Speciaal op maat van de lokale jeugdwerker is er daarom in het najaar opnieuw een “Trip lokaal”, georganiseerd 

in verschillende regio’s, met workshops over hoe jij jouw jeugdbeleid mee vorm kan geven in jouw gemeente. 

Kijk op www.triplokaal.be voor meer info.

- Trip Lokaal West-Vlaanderen (Brugge), zaterdag 1 december 2012, 9u-13u

- Trip Lokaal Vlaams-Brabant (Leuven), woensdag 5 december 2012, 18u-22u

- Trip Lokaal Brussel, donderdag 6 december 2012, 18u-22u

- Trip Lokaal Oost-Vlaanderen (Gent), maandag 10 december 2012, 18u-22u

- Trip Lokaal Limburg (Hasselt), woensdag 12 december, 18u-22u

- Trip Lokaal Antwerpen (Malle), zaterdag 15 december, 9u-13u  

Nieuwe organisatie voor het Vlaamse jeugdbeleid: De Ambrassade

Steunpunt Jeugd, VIP Jeugd en de Vlaamse Jeugdraad gaan vanaf januari 2013 onder deze nieuwe naam samen 

verder. ‘De Ambrassade’ linkt de woorden ‘ambras’ en ‘ambassade’ aan elkaar. Ze treedt op als de referentie voor 

alles wat kinderen, jongeren en hun organisaties aanbelangt en wil de schakel zijn tussen overheid, middenveld 

en jeugd.  Zo versterken ze de kansen en kwaliteit van het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid. 

Ze strijden voor een samenleving waarin kinderen en jongeren hun leven zelf in handen kunnen nemen.

www.ambrassade.be 

KGA

V r i e n d e n  v a n  d e  V D S ,

I k  w a s  d e z e  z o m e r  v o o r  d e  e e r s t e  k e e r  h o o f d a n i m a t o r  o p h e t  s p e e l p l e i n  e n  m o e s t  d a a r  o o k  d e  s t a g i a i r - a n i m a t o r e n b e o o r d e l e n .  O m d a t  h e t  a l  j a r e n  z o  g e b e u r t ,  l i e t  i k  h e n  o p v r i j d a g  e e n  s t a g e s p e l  o r g a n i s e r e n . 
M a a r …  m o e t  d a t  e i g e n l i j k  w e l  e n  w a t  v i n d t  d e  V D S  d a a r v a n ?A l v a s t  b e d a n k t  v o o r  j u l l i e  a n t w o o r d !

J o z e f i e n  Y s e b a e r t

H o o f d a n i m a t o r  v a n  S p e e l p l e i n  H u p l a l a

Hé Jozefien,

Om het attest van animator te behalen, moeten stagiair-animatoren, na 

het volgen van een cursus, 60 uur stage doen op het speelplein. In die 

stage moeten zij hun kwaliteiten en talenten tonen als animator.

Een echte animator is volgens ons zowel een ‘Zot’, een ‘Dame’ als een 

‘Heer’ en kan deze drie rollen opnemen wanneer het nodig is. 

Bovendien is een goede animator ook een fijne collega voor de andere 

animatoren en het speelplein. 

Die eigenschappen moet een stagiair-animator tonen gedurende zijn of 

haar 60 uur stage. Vandaar dat wij vanuit VDS niet per se voorstander zijn 

van een stagespel om te ‘bewijzen’ dat je een goede animator bent. De 

beoordeling of de stagiair geslaagd is of niet, hangt volgens ons af van de 

volledige 60 uur op het speelplein. En daar komt veel meer bij kijken dan 

alleen een grote activiteit op vrijdag.

Vaak wordt op het einde van de stage ‘het product’ centraal gesteld. 

Alles draait om de vraag of de stagiair geslaagd is of niet. Het proces 

dat iemand doorlopen heeft, wordt soms veel minder in de verf gezet en 

dat is jammer. Veel jongeren hebben doorheen hun stage vaak een hele 

evolutie afgelegd. 

Daarom is er in het stageboekje van VDS ook ruimte voor meerdere 

evaluatiemomenten. Op die manier kan je als stagebegeleider de groei 

van animatoren beter in kaart brengen en kan de stagiair ook aan de slag 

gaan met zijn of haar werkpunten. De eindevaluatie mag eigenlijk geen 

verrassing meer zijn voor de stagiair.

Nog een tip: leg in het begin van de stage samen het concrete verloop vast 

en stem de verwachtingen op elkaar af. Zo staan jullie allebei op één lijn 

en vermijd je misverstanden tijdens de stage.

Veel succes!

Nog vragen? Stel ze gerust aan:

VDS, tel 015-28 73 90, vds@staf.speelplein.net 

Groetjes, De VDS-crew

Laat je dan inspireren met volgende samenvattende lijstjes.

WAT verzamelen?
- Bouwmateriaal: autobanden, oude meubels, paletten, planken,  
  grote stukken karton…
- Waardevol Kosteloos Materiaal
- Speelgoed/gezelschapsspelletjes
- 1 stuk is niks, veel is leuk, bv. kranten, kartonnen dozen,  
   knuffelberen, kurken…
- Groot, echt materiaal: caravan, auto, rolstoel, wasmachine,  
   strijkplank…
- Kinderfietsjes
- Oude elektronica die niet meer werkt is ook leuk: voor een  
   fantasiespel, om uit elkaar te vijzen, om een robot of een  
   andere machine mee te bouwen…
- Verkleedkleren
- Bouwhelmen, verkeersborden… van de technische dienst
- Oude fietsbanden via de fietsenmaker
- ...



Het materiaalkot
Kom je bij de zomerevaluatie van je speelplein bij het luikje ‘materiaal’ terecht? Merk je dat het een pak beter kan? Heb je te weinig materiaal? Of te weinig budget? Of mag het allemaal eens wat origineler of avontuurlijker zijn? Schiet dan nu al in actie en verzamel zoals je nog nooit verzameld hebt. Met deze tips kom je al een heel eind en staat je speelplein volgend jaar vol met leuk, goedkoop en uitdagend materiaal voor al je kinderen en animatoren!  

grote kartonnen flappen
Ben je het beu om op A4-papier te schilderen? Of zoek je materiaal om met de kleuters kampen te bouwen? Surf op het net eens naar ‘kartonfabrieken’ of verpakkingsfabrieken in jouw buurt.
Hier krijg je vaak tonnen grote kartonnen flappen! Tip: ga er steeds met een camionette heen. Dan schuiven ze er direct een gans palet karton in. U vraagt, zij leveren!
Colruyt
Bij de Colruyt krijg je tijdens de zomer gratis worsten (je stuurt de langste persoon van jouw werking en je krijgt zijn of haar lengte in worsten). Je krijgt ook een voetbal en superhandige boekjes met kooktips voor op het speelplein.CM
Heel wat CM’s hebben een springkasteel ter beschikking. Dit mag je gratis gebruiken op voorwaarde dat je hun logo mee verspreidt op je flyers of posters.Treinwagons
Voor de echte avonturiers! Niet gratis, maar gewoon supercool. Heb jij altijd 

al eens een treinwagon op het speelplein gewild? Wel, dan kan dit! Richt je vraag naar de ombudsdienst van de nmbs en zij sturen je een boekje op met alle beschikbare modellen.
Ps: je hebt hier wel wat geld voor nodig. De aankoopprijs valt mee, maar je moet er wel zelf om.
Isoleerplaten
Ook isolatiebedrijven hebben vaak heel wat bouwmateriaal te geef. Met ‘tweedekeuze’ isomoplaten heb je in geen tijd een straf decor bij elkaar! Zolang je het maar niet erg vindt dat het platen van verschillende diktes zijn en dat er hier en daar een veeg op staat…
Boeken
Om te lezen, om mee te knutselen of om bangelijke speelhoekpoorten mee te maken: boeken zijn zo multifunctioneel. Regelmatig gooien bibliotheken oude boeken weg, wees er op tijd bij! Het is ook niet allemaal brol, vaak zitten er ook klassiekers bij die ze dubbel hebben aangekocht.
Elk soort fabriek
Wat een fabriek ook maakt, met hun (niet-giftig, proper, hanteerbaar) afval kan je een heel eind knutselen. Of het nu om plastieken flessen, houten paletten of pvc-stukken gaat, the sky is the limit. Durf gewoon de vraag te stellen! Bedrijven moeten vaak betalen om van hun afval af te geraken. Die zijn maar al te blij als jouw speelplein een deel kan afnemen.
Speelpleinouders
Communiceer duidelijk naar de ouders dat ook groter waardevol kosteloos materiaal welkom is: matrassen, zetels, computers… Zij zijn er van af en jouw speel/bouwhoek is weer wat sjiek materiaal rijker! Wees gerust kritisch op wat je krijgt. Lederen zetels krijgen de voorkeur op de stoffen versie bijvoorbeeld.

 weeweewee
Na de zomervakantie start het animatorenwerkjaar opnieuw. 

Hoog tijd om met de stuurgroep eens na te denken over alles 

wat je naar de animatoren communiceert: nieuws van het 

speelplein, uitnodigingen voor werkgroepvergaderingen, 

ontspanningsactiviteiten… De volgende websites helpen je 

om de communicatie eens origineel en meteen een pak 

aantrekkelijker te maken.

www.wordle.net heeft de bijzondere gave om lange teksten tot een woordveld samen te 

vatten: de meest voorkomende woorden worden er uitgehaald en in een visueel pareltje 

weergegeven. Kies bovendien zelf je lettertype, woordrichting of kleurenpallet. Ideaal om 

lange nieuwe reglementen, het speelpleinzomerverslag of een gemeentebesluit catchy te 

maken voor jeugdige lezers!

www.prezi.com zorgt voor een nieuwe presentatiestijl. Je krijgt een ongelooflijk groot wit 

blad, waar je naar hartenlust woorden (groot of klein), prentjes en zelfs filmpjes kan 

opzetten. Met een paar klikken kan je makkelijk verbindingen leggen, zodat er als het ware 

een camera in- en uitzoomt op wat je wil vertellen. Powerpoint is passé, leve flashy prezi’s! 

www.apestaartjaren.be/mediapedia lost al je vragen op over online communicatie: leer hoe je 

een facebookpagina beter kan hypen, kan omgaan met QR-codes of twitter. 

De online wereld heeft via deze weg geen geheimen meer voor jouw speelplein.

www.zelfkrantmaken.be maakt van je droge teksten meteen voorpaginanieuws! Kies titels, 

artikels en foto’s en de site doet de rest! Om af te printen, door de hond te laten afleveren 

of zelfs om tussen de gewone krant te steken... Mogelijkheden genoeg!

http://animoto.com/ maakt van je foto’s een automatische slideshow met muziek. 

Zomersfeerbeelden met de beste zomerhits of zelfs een streepje melancholie eronder: 

check! Leuk als bedanking voor de animatoren of meteen als promofilmpje voor volgende 

zomer.

Of wat dacht je van je eigen foto op een cover (http://www.magmypic.com/) of als 

Simpsonkarakter (http://www.simpsonsmovie.com/main.html) om de aandacht te trekken van 

je animatorenploeg? Dit maakt een standaardmailtje meteen stukken grappiger. 

Winnaar Zomerwedstrijd VDS Antwerpen!

Met dat doel voor ogen namen de animatoren en kinderen 

van De Driehoekjes deze zomer deel aan ‘Speelpleinbattle’ 

in Antwerpen! Een aantrekkelijke, speelse inkom als 

blikvanger, die iedereen goesting moet geven om erin te 

vliegen, was de uitdaging! Speelplein De Driehoekjes kwam 

als winnaar uit de bus en sleepte een waardebon van 500 

euro in de wacht! Een serieuze opsteker!  

de speelhoek

V r i e n d e n  v a n  d e  V D S ,

I k  w a s  d e z e  z o m e r  v o o r  d e  e e r s t e  k e e r  h o o f d a n i m a t o r  o p h e t  s p e e l p l e i n  e n  m o e s t  d a a r  o o k  d e  s t a g i a i r - a n i m a t o r e n b e o o r d e l e n .  O m d a t  h e t  a l  j a r e n  z o  g e b e u r t ,  l i e t  i k  h e n  o p v r i j d a g  e e n  s t a g e s p e l  o r g a n i s e r e n . 
M a a r …  m o e t  d a t  e i g e n l i j k  w e l  e n  w a t  v i n d t  d e  V D S  d a a r v a n ?A l v a s t  b e d a n k t  v o o r  j u l l i e  a n t w o o r d !

J o z e f i e n  Y s e b a e r t

H o o f d a n i m a t o r  v a n  S p e e l p l e i n  H u p l a l a

crème fraîche
Om het nieuwe werkjaar lekker transparant te starten, gunnen we je een blik achter de VDS-schermen. 

We stellen kort onze nieuwe Coördinator Vorming voor (die niet zo helemaal nieuw is) en onze nieuwe 

stafmedewerker Vorming in Limburg.

nieuwe coördinator vorming

CHRISTOPH ELAUT
' DE GUUST '

Voorgeschiedenis: spelen op de Speelplaneet in Dendermonde en VDS 

Stafmedewerker Vorming in Oost-Vlaanderen

Eigenschappen: harig, schattig, aaibaar (eigenlijk een furby dus)

Takenpakket : de regionale staffers Vorming ondersteunen en coachen, een landelijk 

vormingsweekend organiseren, de breedbeeldfolder schrijven, sessies schrijven, in 

vorm geraken :-).

Vrije tijd: vuurke stook, de contrabaslijn bij ‘Roots’ verzorgen

Contact: christoph.elaut@staf.speelplein.net en 0474 71 16 90

Voorgeschiedenis: dienstverantwoordelijke en coördinator 

kinderopvang, jeugdwerker bij het CMGJ (Limburgs steunpunt 

voor maatschappelijke kwetsbaarheid en jongeren), 

projectleider bij StampMedia, diversiteitsmedewerker MAD-

Faculty
Eigenschappen: creatief, ruimdenkend, speels

Takenpakket: Vorming Limburg en Inclusieproject Antwerpen 

Vrije tijd en hobby: schilderen! 

Contact: liesbeth.keunen@staf.speelplein.net en 0473 84 48 05

stafmedewerker vorming  

Limburg en inclusieproject 

Antwerpen

LIESBETH KEUNEN

nog niet overtuigd?

Laat je dan inspireren met volgende samenvattende lijstjes.

WAT verzamelen?
- Bouwmateriaal: autobanden, oude meubels, paletten, planken,  
  grote stukken karton…
- Waardevol Kosteloos Materiaal
- Speelgoed/gezelschapsspelletjes
- 1 stuk is niks, veel is leuk, bv. kranten, kartonnen dozen,  
   knuffelberen, kurken…
- Groot, echt materiaal: caravan, auto, rolstoel, wasmachine,  
   strijkplank…
- Kinderfietsjes
- Oude elektronica die niet meer werkt is ook leuk: voor een  
   fantasiespel, om uit elkaar te vijzen, om een robot of een  
   andere machine mee te bouwen…
- Verkleedkleren
- Bouwhelmen, verkeersborden… van de technische dienst
- Oude fietsbanden via de fietsenmaker
- ...

HOE verzamelen?
- Containerpark: in principe mag je niks meenemen maar  
   als je het vriendelijk vraagt…
- Overschotten van lokale handelaars
- Bedrijven
- Oproep via het gemeentekrantje
- Kringloopwinkel, voor een appel en een ei 
- Ouders van kinderen 
- Begeleidingsploeg zelf
- Technische dienst van de gemeente
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KiCK! - 4 - 2012
Het enige speelpleinvakblad in Vlaanderen! 
Het tijdschrift van de 
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

Redactie-adres
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 
Lange Ridderstraat 22 2800 Mechelen 
T 015 28 73 90  -  F 015 28 73 91 

Redactie
Amke Bailleul 
Marjan Beullens 
Timmy Boutsen 
Bert Breugelmans 
Hanne Cools 
Manu De Clercq 
Christoph Elaut 
Kwinten Fort 
Thijs Gryson 
Justine Hollevoet 
Liesbeth Keunen 

Karen Mommens 
Joke Putman 
Bart Straetman 
Noor Talpe 
Jo Van den Bossche 
Stefanie Van Hoof 
Dries Van Maele 
Mieke Vanoppen
Pieter Verbanck 
Wim Van Leeuwen

V.U.
Jo Van den Bossche
 
Grafische vormgeving
Bram De Baere/ 
Karen Mommens

Oplage
6000 exemplaren

Abonnementen
Los nummer: 2 € 
Abonnement: 7,5 € 
voor 4 nummers per 
jaar. Storten op reke-
ning 426-3138061-89 
met vermelding ‘Abon-
nement KiCK!’.  
Wie lid is van de VDS 
vindt een gratis exem-
plaar in zijn bus!

vds antwerpen Cursusnieuws - Herfstvakantie (27-30/10/2012):  

  cursus Hoofdanimator (Lille)
Zeker te noteren - Zaterdag 17 november 2012:  

 Terugkomdag (Kasterlee - Hoge Rielen)

- Weekend 16-18 november 2012: DENKdagen (Kasterlee)

Alle info bij Bert Breugelmans en Hanne Cools op het steunpunt in 

Mechelen (vds.antwerpen@staf.speelplein.net of 015-28 74 50)

vds brussel Zeker te noteren - 20-21 oktober 2012: Denkweekend: planning- en vormingsweekend 

voor alle Brusselse stuurgroepenAlle info bij Wauter Temmerman op het steunpunt in Brussel 

(vds.brussel@staf.speelplein.net of 02 201 70 55)

vds limburg Cursusnieuws - Kerstvakantie (27-30/12/2012):  

  cursus Hoofdanimator (Neerpelt) Alle info bij  Liesbeth Keunen en Mieke Vanoppen op het 

steunpunt in Hasselt (vds.limburg@staf.speelplein.net  

of 011 21 12 61)

vds oost-vlaanderen 
Cursusnieuws - Herfstvakantie (30/10 - 3/11/2012):  

 cursus Verdere Vorming Animator (Gent) 

- Herfstvakantie (29/10 - 2/11/2012):  

 cursus Hoofdanimator (Gent) 
- Herfstvakantie (29/10- 2/11/2012):  

 cursus Hoofdanimator voor Gentse speelpleinen (Gent) 

- Kerstvakantie (26-30/12/2012):  

 cursus Verdere Vorming Animator (Lokeren)

Zeker te noteren - Weekend 19-21 oktober 2012: StuurBuurKuur

- Woensdag 7 november 2012: Provinciale SpeelpleinVergadering

Alle info bij Wim Van Leeuwen en Marjolein Mollet op het steunpunt 

in Gent (vds.oostvlaanderen@staf.speelplein.net of 09 233 93 20)

vds vlaams-brabant 
Cursusnieuws - Herfstvakantie (29-10 - 2/11/2012):  

  cursus Playback (Verdere Vorming Animator) (Dworp)

- Kerstvakantie (26-30/12/2012):  

  cursus Hoofdanimator (Sint-Joris-Weert) 

Zeker te noteren  
 

- Weekend 8-10 maart 2013: Smosweekend (Kasterlee)

Alle info bij Stefanie Van Hoof en Marjan Beullens op het 

steunpunt in Leuven (vds.vlaamsbrabant@staf.speelplein.

net of 016 31 18 50)

vds west-vlaanderen 
Cursusnieuws -Herfstvakantie (29/10-3/11/2012):  

  cursus Animator (Kortrijk)
- Kerstvakantie (26-31/12/2012): 

  cursus Animator (Blankenberge)

-  Kerstvakantie (26-31/12/2012): 

  cursus Verdere Vorming (Blankenberge)

Zeker te noteren - Weekend 9-11 november 2012:  

  De Kom–Missie: StuurgroepenweekendAlle info bij Justine Hollevoet en Joke Putman op het steunpunt in 

Gent (vds.westvlaanderen@staf.speelplein.net of 09 264 29 31)

Op de Zomergrabbel in 
Mortsel ontdekten we tijdens onze 
speelpleinbezoeken een inlichtingenfiche. Niet zo 
bijzonder op 't eerste zicht ware het niet dat ze volledig met sym-
bolen en picto's was opgesteld. Handig als je ouders hebt die moeilijk Nederlands 
praten of begrijpen! 

De jeugddienst van Mechelen pakte bij het begin van de zomer uit met zijn ‘knalpot’! Een busje vol speelgoed 
en animatoren die zorgen voor de nodige impulsen, trok van plein naar plein om de kinderen te animeren! 

Speelpleinen Olefant uit Olen en Boemerang uit Nijlen trokken voor de 10e keer samen op driedaagse naar Geel 
om de zomer in schoonheid af te ronden! Meer dan 50 kinderen genoten van 3 dagen ravotten en heerlijk weer.

Ze hebben er eventjes moeten op wachten en ze was helaas niet tijdig klaar voor de zomer, maar de spiksplin-
ternieuwe zaal op Kloosterheide werd door speelplein Bornem op 24 augustus plechtig in gebruik genomen. 
Goe gebouwd!

Speelplein ‘Speelkriebels’ in Brecht heeft deze zomer samen met de kinderen een prachtig promofilmpje voor 
het speelplein opgenomen. Op de tonen van ‘Call me maybe’ geven de beelden een mooie indruk van de wer-
king. Topwerk!

 

De pretkamjonet is een nieuw mobiel initiatief van de jeugddienst van Bredene. 
Deze zomer trokken ze er voor het eerst op uit naar 7 verschillende wijken in  
Bredene.

Welkom aan Mieke Aalvoet op de jeugddienst in Ledegem! Zij vervangt daar Nicolas 
Debonne die richting Zwevegem trekt.

De avontuurlijke speelpleinen schieten als paddenstoelen uit de grond. Zowel in 
Torhout, Kortrijk, Alveringem en Kuurne werd er de laatste maanden gewerkt aan 
een nieuw terrein! Een must voor alle speelpleinbeesten uit de buurt!

Deze zomer organiseerde speelplein Spegt uit Temse een nieuwe editie van SPEGT-
Rock, waar meer dan 600 kinderen en ouders op af kwamen. Een succes!

Naast een nieuwe naam voor het speelplein van Denderleeuw (Awimbaljee) breid-
den ze ook hun werking uit naar twee volle maanden, waardoor hun kinderaantal 
verdrievoudigde. Straf!

In Zottegem installeerden ze deze zomer een heuse moestuin op het speelplein, 
met als resultaat veel radijzen, tuinkers, eieren van de kippen en heel enthousiaste 
kinderen.

Inkleding is alles en dat hebben ze geweten op het speelplein van Affligem. Om hun 
zomerthema ‘ridders’ extra in de verf te zetten, kwam er een echte roofvogelshow 
langs op het speelplein. 
Speelplein Katapult in Tervuren moet echter niet onderdoen, want daar gaven twee 
animatoren hun ‘jawoord’ aan elkaar op het gemeentehuis en onder leiding van de 
burgemeester.

Happy Birthday aan alle jarige speelpleinen! Speelplein Dassenaarde uit Diest mag 
dit jaar 60 kaarsjes uitblazen, speelplein Don Bosco uit Halle werd er 30 en de 
oudste speelpleinwerking uit dit rijtje is het Don Bosco speelplein uit Oud-Heverlee 
(75 jaar!). 

Speelplein Molenbeek organiseerde een opendeurdag voor alle ouders, medewer-
kers van de scholen en alle geïnteresseerden, binnen het thema ‘speelpleinkermis’. 
De ouders speelden volle bak mee met het Open Speelaanbod en verdienden zo ook 
een ijsje.

Speelplein Parasol uit Schaarbeek organiseerde een koffieklets op vrijdag om met 
de ouders foto’s te overlopen van de afgelopen zomer, een babbeltje te slaan en 
uiteraard… een koffie te drinken.

De VGC speelpleinen uit Brussel proefden deze zomer van taalstimulerende 
activiteiten. Elk van de acht speelpleinen ging deze vakantie met het ‘Grote boek 
van het speelplein’ (GBS) aan de slag. De kinderen visualiseerden meermaals per 
week hun activiteiten, ideeën en ervaringen in het boek. Ze groeiden uit tot prach-
tige prenten. 

De Speelmicroob uit Lier heeft op hun gloednieuwe locatie gescoord deze zomer! 
Maar liefst 6000 verschillende kinderen vonden de weg naar het speelplein.

G  -spot


