
De speelpleinzomer komt er aan! Voor elk speelplein in Vlaanderen en Brussel is dit de toptijd van het jaar: je animatorenploeg geeft het beste 

van zichzelf om alle kinderen een supertoffe en speelse vakantie te bezorgen. Nog snel de laatste materiaalbestellingen, praktische regelingen, 

de locatie klaarzetten, animaties schrijven… De maanden vlak voor de zomer zijn druk druk druk!
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KOM NAAR BUITEN, LAAT JE ZIEN!

het enige speelpleinvakblad in vlaanderen!

REDACTIONEEL

DNA

Zo zijn jullie er bijna klaar voor, maar is de buitenwereld dat ook? Weet iedereen die het moet weten dat het speelplein er terug aan komt? Niet enkel kinderen en ouders, maar ook buren, jongeren 

en alle andere contacten? De maanden voor de zomer zijn hét moment om met je werking naar buiten te komen!

hoe pak je dat aan?
Probeer op te vallen, op een speelse, creatieve én doordachte manier. Een marketing-plan kan een eerste stap zijn. Lijst op wie je wil bereiken, op welke manier én op welk moment. Een beetje 

structuur in de communicatie zorgt voor overzicht en duidelijkheid. En dan aan de slag! Je krijgt van ons alvast enkele bruikbare tips.

We starten bij een klassieker, de speelpleinfolder: een bron van info voor alle ouders en kinderen. Ondertussen is de folder wellicht (bijna) klaar om verspreid te worden? Denk hier-

over na: een folder maken is goed, maar de verspreiding is vaak veel belangrijker. Vraag aan de basisschool of kinderen de folder kunnen mee krijgen, stuur post (of ga bussen, da’s 

goedkoper en ook tof) naar iedereen die de voorbije jaren naar het speelplein kwam of leg de folder op plaatsen waar ouders vaak voorbij komen. Een folder heeft (veel) meer effect 

als je er ook een babbeltje bij maakt. Zoek ouders op waar ze zijn, ga naar het schoolfeest, doe huisbezoeken, zorg dat je er bent op die buurtreceptie of dat straatfeest. Door een 

babbeltje kan je vertellen wat het speelplein doet en spreek je mensen aan om hun kind ook eens te brengen.

Naast de ouders is het ook belangrijk om het jongere publiek, de kinderen en jongeren uit de buurt, zelf aan te 

spreken. Wat dacht je van speelplaatsanimatie of een stunt na school om de aandacht van de kinderen te trekken? 

Door al eens goed te spelen, weten kinderen wat ze van de speelpleinwerking kunnen verwachten. Hiervoor moet 

je niet meteen gadgets uitdelen, een bende gek verklede animatoren is overtuigend genoeg! Misschien kan je ook 

jongeren aanspreken die nog geen vakantieplannen hebben gemaakt en werf je zo nog wat animatoren? De eerste zo-

merdagen zijn ideaal voor werving op terrasjes, pleintjes… Of wat dacht je van een examenontspanning voor je eigen 

animatoren, waarop ze vrienden mogen meebrengen?

- Woensdag 27 maart, het weer is OK want er staat een fris lentezonnetje, ideaal weer om buiten te  

   spelen. Ja, dat doen we, buitenspelen! Net als die duizenden kinderen op de Buitenspeeldag… 

- Paasvakantie, het weer wordt alsmaar beter om te gaan spelen. Veel speelpleinwerkingen gaan ook in 

   deze 2 weken van start. Ze hebben gelijk: als er maar gespeeld wordt…

- KetNet lanceert een oproep voor de 50 dingen die je moet doen voor je 12 jaar wordt…

- 19 mei: de binnenstad van Mechelen wordt overspoeld door spelende kinderen die met het gezin afgezakt  

   zijn naar de Speeldag…

- Goe Gespeeld! roept de nieuwe gemeentebesturen op om werk te maken van het charter in de komende 6 jaar…

Initiatieven genoeg om onze samenleving er op te wijzen dat kinderen het broodnodig hebben om te kunnen en 

mogen spelen. Dat die initiatieven vandaag nodig zijn, is jammer. Want ook al wordt de publieke ruimte schaarser 

en drukker gesolliciteerd, kinderen verdienen daarin hun plaats. De VDS zegt zelfs meer: als je de publieke ruimte 

zodanig organiseert dat kinderen er in kunnen spelen, overal en altijd kind mogen zijn, dan is dat goed voor ieder-

een. Iedereen wordt daar beter/vrolijk van!

Het is moeilijk om te begrijpen hoe het kan dat spelen vandaag zo onder druk staat, toch is het zo. Ondanks al die 

positieve initiatieven… De VDS vroeg daarom in zijn nieuwe Beleidsnota aan de Vlaamse Overheid de nodige mid-

delen om hier te blijven aan werken, om hier zijn sterke schouders te mogen/kunnen achterzetten (je leest onze 

ontwerpnota op onze site). We gaan er van uit dat de minister ons werk en onze opdracht naar waarde schat en dat 

het niet bij goedbedoelde en mooie woorden blijft. Eind september weten we hoe het zit en wat de minister van 

onze nota vindt, spannend… 

Zullen we tot dan nog maar wat gaan buitenspelen?!      Speelse groeten,

                                                   
                                                   

                  

Joke Dierickx & Jo Van den Bossche,                    

Voorzitter & Algemeen Coördinator

Zorg bij je communicatie, zo vlak voor de zomer, voor een verrassingseffect. Probeer out of the box te denken en verzin 

of communicatiemiddel en verras zo je doelgroep.

Denk ook na hoe je mensen bereikt die niet tot je directe doelgroep behoren, maar wel een invloed uitoefenen op de 

afspraken te maken en te vertellen hoe het speelplein deze zomer in elkaar zit. Zijn er veranderingen of nieuwe plannen? 

Sta open voor vragen en geef hen een aanspreekpunt. Zo ga je proactief met hen een goede band opbouwen.

Natuurlijk moet je speelpleinlocatie zelf ook zichtbaar zijn. Hangen de 

pijlen al op, vanaf enkele weken op voorhand? Misschien kan je een toe-

gangspoort bouwen of de locatie leuk inkleden? Ook op een locatie die 

misschien niet van jullie zelf is, kan je zeker al wat prikkelende informatie 
-

king. Je zal maar een onverwachte voorbijganger zijn die graag wat meer 

wou weten…

Als iedereen helemaal weet dat de speelpleinzomer voor de 

deur staat, is het tijd voor de kick-off! Van de eerste speel-

pleindag kan je een groots event maken. Nodig alle doel-

groepen en contacten uit voor een receptie, om het nieuwe 
-

tiethema of om het lintje van de nieuwe toegangspoort door 

te knippen. Voor de kinderen is dit meteen een eerste leuk 

speelmoment, voor de ouders de ideale kans om de speel-

pleinwerking aan ’t werk te zien en voor jullie een netwerk-

gelegenheid met iedereen. Wie weet komt er wel pers op af? 

Als je die vooraf contacteert, zit de kans er zeker in!

veel succes! Laat je speelpleinwerking maar eens goed zien!

Zoek je naar meer tips of praktische voorbeelden? 

Snuister eens rond op onze VDS-bib (www.speelplein.net/

VDS-bibliotheek). Onder de pijler ‘externe relaties’ vind 

pers (www.speelplein.net > speelpleinen > documenten > 

chickentips) geeft je heel wat concrete tips. En als kers op 

de taart valt DNA 24 (Externe Relaties op het speelplein) 

binnenkort bij alle VDS-leden in de bus!
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Jeugdcentrum Vleugel F, 

Stedelijke speelpleinen Leuven

Wie zijn jullie?

Jeugdcentrum Vleugel F is de jeugddienst van Leuven. 

We voorzien verschillende initiatieven voor kinderen 

en jongeren in de stad. De verschillende speelpleinen 

verschillende vakantiewerkingen: de speelpleinen in de 

verschillende deelgemeenten van Kessel-Lo, Wilsele en 

Heverlee en de  in Leuven centrum. 

 werkt iets anders dan in de meeste 

gemeentes. Het zwaartepunt ligt minder bij workshops of 

uitstappen en meer bij toffe spelen, knutselactiviteiten, 

themadagen... Kinderen tussen 4 en 13 jaar kunnen zich 

op voorhand inschrijven en weten dan al welke thema’s 

en activiteiten gepland staan voor hun leeftijdsgroep. De 

op voorhand de thema’s en brainstormt over de activiteiten 

die ze willen doen. Het is dan aan de medewerker van 

Vleugel F om dit in een leuk vakantieprogramma te gieten, 

de nodige reserveringen vast te leggen en de brochure te 

maken.

Het speelplein van Kessel-Lo krijgt elke zomerdag 

bezoek van een 100-tal kinderen op hun locatie 

op de Heideberg. Op het speelplein worden er 

jaarlijks hele leuke themadagen georganiseerd voor 

de kinderen, maar ook de animatoren vinden deze 

themadagen geweldig plezant. Dit jaar organiseren de 

animatoren van speelplein Kessel-Lo een ‘speelplein 

for life-week’.

Speelplein Wils(p)ele vierde vorig jaar haar 10e 

verjaardag en deed dit met een geweldig feest 

voor alle kinderen, ouders, animatoren, oud-

Wils(p)elers en buurtbewoners. Dit jaar gaan ze op 

uitwisseling met speelplein Tureluur van Destelbergen. 

Animatoren van Destelbergen verblijven in Wilsele en 

zullen hier ook animator zijn, andersom gaan de animatoren 

van Wilsele naar Destelbergen om zich helemaal te laten 

onderdompelen in een nieuwe speelpleincultuur.

De kinderen van speelplein Heverlee zitten op twee 

aparte locaties, de kleuters in een school en de kinderen 

van de lagere school en tieners in een openbaar park. Dit 

en kan genieten van heel veel ruimte. Elke dag voorzien 

de animatoren van speelplein Heverlee een geweldig leuk 

programma, de kinderen amuseren zich rot. 

on the spot!

Op de verschillende speelpleinwerkingen wordt er elke 

week hard gewerkt aan een leuk programma voor kinderen 

van 3 tot 15 jaar, want ook de tienerwerking is een groot 

succes!

Wat bindt onze speelpleinen?

werking met andere animatoren en een andere locatie. Elk 

zijn ze met compleet andere dingen bezig. Een paar keer 

per jaar wordt er een overkoepelende stuurgroep bij elkaar 

geroepen om de overkoepelende dingen te bespreken. 

Maar er zijn zeker en vast raakvlakken die de werkingen 

met elkaar verbinden. Zo hebben we allemaal hetzelfde 

Leuvense animator T-shirt, gaan we allemaal op het einde 

van de zomervakantie op slotuitstap en is er aan het begin 

van de zomer een startdag voor alle animatoren. 

De zomervakantie wordt afgesloten met een feestje voor 

alle Leuvense vrijwilligers op de vrijwilligersreceptie. 

Naam: Jeugdcentrum Vleugel F 

Statuut: stedelijke speelpleinwerking en

: Leuven

Provincie: Vlaams-Brabant

: 98.017 inwoners

Aantal kinderen per dag: gemiddeld 515

Aantal begeleiders: gemiddeld 80 per dag 

Speelsysteem: open en gesloten speelaanbod

Contact:

Annelies De Ruyter 

(Speelpleinen Kessel-Lo en Wilspele),  

016 27 27 60, annelies.deruyter@leuven.be 

Femke Joye 

016 27 27 59, femke.joye@leuven.be 

Roselien Cornelissen (Speelplein Heverlee), 

016 27 27 58, roselien.cornelissen@leuven.be  
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H a l l o  V D S ,

N a  v o r i g e  z o m e r  z i j n  e n k e l e  ‘ o u w e  r o t t e n ’  g e s t o p t  o p  o n s s p e e l p l e i n .  W i j  n e m e n  n u  m e t  e n k e l e  j o n g e  h o o f d a n i m a t o r e n  d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  v a n  d e  w e r k i n g  o v e r .  W e  z i j n  e r  a l  s t e v i g i n g e v l o g e n ,  h e b b e n  a l  h e e l  v e e l  i n  o r d e  g e b r a c h t  v o o r  d e  z o m e r  e n z i e n  h e t  h e l e m a a l  z i t t e n ,  m a a r  z i t t e n  n o g  w a t  m e t  o n z e  h a n d e n  i n  h e t h a a r  w a t  d e  v e r z e k e r i n g  b e t r e f t .  W e  h e b b e n  n i e t  z o v e e l  e r v a r i n g  m e t d e z e  m a t e r i e  e n  k l o p p e n  d u s  e v e n  b i j  o n z e  k o e p e l  a a n  v o o r  e e n  k o r t o v e r z i c h t j e .

K u n n e n  j u l l i e  o n s  h e l p e n ,  d a n  r e g e l e n  w e  h e t  n o d i g e .

E n t h o u s i a s t e  g r o e t e n ,

T h i b a u t  L e m m e n s , 

S p e e l p l e i n  P i t o u

Dag Thibaut,

Er zijn heel wat soorten verzekeringen: een aantal zijn verplicht, een 

aantal aanbevolen en een aantal facultatief.

Je bent voor je begeleiding sowieso verplicht om een verzekering 

burgerlijke aansprakelijkheid te hebben (verplicht door de nieuwe 

vrijwilligerswetgeving) als je met vrijwilligers werkt.  

Een verzekering lichamelijke ongevallen is sterk aan te bevelen!  

Werk je met jobstudenten dan ben je verplicht om voor hen een 

verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

af te sluiten.  

Rond verzekering van kinderen wordt niks verplicht bepaald, maar 

hopelijk heeft elke werking een verzekering voor lichamelijke 

ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.  

Een gouden tip: Maak zeker eens een afspraak met je 

verzekeringsagent of de bevoegde diensten om goed te weten 

waarvoor je al dan niet gedekt bent door de verzekeringen.

Meer info rond verzekeringen vind je op onze site, surf naar www.

speelplein.net > speelpleinen > databank regelgeving.

Veel succes!

crème  
fraîche

ECOSHIZZEL
Eco Daddy daagt je uit!
Op blote voeten door het bos? Een ecologische boomhut? Een duurzame animatorensnack? In groep 
met de gocart naar de zwemvijver? 

Er is opnieuw een ecoshizzelwedstrijd deze zomer: dit jaar gaat Eco Daddy mee op zoek naar dé 
ecologische uitdaging voor jouw speelpleinwerking. 
Inschrijvingen vanaf 1 mei, meer info op www.ecoshizzel.be  

“Ecoshizzel is een leuke uitdaging. Ecologie op het speelplein is belangrijk, maar wordt vaak wat 
vergeten doordat er andere dingen dringender zijn. Door aan de wedstrijd deel te nemen, moesten 
we er wel over nadenken en benaderen we het op een speelse manier!” 
(Speelplein Spenoazi, Sinaai)

“We dagen onze animatorenploeg graag eens uit! (De Suikerspin, Moerbeke)

“Na een leuke activiteit hadden we veel nieuwe speelideeën en deze willen we niet verloren laten 
gaan.”

ten 

aten 

- Naam en bijnaam : Inge De Roeck, ook wel eens ‘Rookie’

  genoemd

- Voorgeschiedenis

   Akabe Vilvoorde, animator en hoofdanimator bij  

   speelplein Vilvoorde, 6 jaar instructeur bij VDS Vlaams- 

   Brabant

- Eigenschappen: totemnaam ‘verantwoordelijke kauw’, 

  wat vooral wil zeggen: behendig, opgewekt humeur,  

  vrolijkt de omgeving op…

- Vrije tijd en hobby’s: gitaar spelen, zingen, alleen of in 

  koor

- Contact: inge.deroeck@staf.speelplein.net en 

   0494 75 37 53

 

stafmedewerker

vorming  

Vlaams-Brabant en  

project Taalspeler

INGE DE ROECK

NIEUW BIJ VDS



 weeweewee - pinterest
ander leuks?  Maak dan als de bliksem kennis met Pinterest!

Wikipedia beschrijft Pinterest als “een sociaalnetwerksite die fungeert als prikbord. 

De gebruiker kan over het hele web afbeeldingen pinnen en vervolgens op één van de 

aangemaakte "moodboards" plaatsen.“

HOE GA JE AAN DE SLAG?

2. Log in via Facebook of Twitter, of maak een account aan

 

     kan je dan verschillende afbeeldingen pinnen.

4. Nu kan je op zoek naar leuke afbeeldingen via de zoekfunctie. Er zijn een aantal  

 

5. Heb je een leuke afbeelding gevonden? Dan kan je die pinnen door te drukken op  

    ‘Pin it’. Daarna kan je makkelijk kiezen in welk bord je dit wil plaatsen. Je kan  

    afbeeldingen ook gewoon leuk vinden. De afbeeldingen leiden meestal ook naar een  

    website met meer info.

6. Vind je vele afbeeldingen leuk van een bepaalde ‘Pinner’ dan kan je deze pinner  

    volgen, of één van zijn of haar borden volgen. Veranderingen bij deze pinner komen  

    dan steeds terecht op je startpagina.

7. Voor de gevorderde gebruikers kan je ook zelf afbeeldingen uploaden. Dit kan een  

    afbeelding zijn van op je PC, maar het is nog interessanter om te werken via een link.

de manuele drankautomaat

en uitdeelden... is voorbij. Nu is er de manuele drankautomaat. Een groot stuk karton, verf en een schaar zijn perfect om de voorgevel van je automaat mee vorm te geven. Voorzie de nodige gleuven en knopjes voor bankkaarten, munten om een keuze te maken uit het assortiment aan dranken. In de automaat zitten enkele animatoren die de kinderen op hun wenken bedienen. Hou een mecanicien achter de hand op momenten dat de automaat warm loopt. Op gepaste momenten zal ook het geldbakje moeten worden leeggemaakt en een medewerker van Poca Pola komt af en toe langs om de dranken aan te vullen.
speelpleincafé ‘Bij José’
Niets zo gezellig als je drankje opdrinken aan de toog van een echt café. Bouw samen met de kinderen een speelpleincafé met toog, tapinstallaties, dartsbord en sjoelbak, een prijslijst, bierviltjes... Aan de inschrijftafel krijgt elk kind 2 polsbandjes; 1 voor koek en 1 voor frisdrank. Tijdens het open aanbod kan iedereen naar eigen goesting het café binnen en buiten wandelen. De polsbandjes zijn het betaalmiddel van dienst en worden doorgeknipt zodra een kind is lang geweest. Daarna nog dorst? José en haar assistenten voorzien voor iedereen gratis water en randanimatie. Kaartprijskampen en dartskampioenschappen met de nodige tournée generals! Schol!

Mac Speelplein-drive in
Met een walkietalkie aan een sjorpaal of panlat heb je het perfecte parlofoonsysteem ontwikkeld waarmee kinderen hun bestelling kunnen doorgeven. De prijslijst en de keuzemogelijkheden vind je op een groot bord naast de paal en het spreekt 

Nadat de bestelling is doorgegeven kunnen de kinderen met de gocart doorrijden naar het raampje en hun bestelling ophalen. Onderweg is er Ronald MacDonald die je dag opvrolijkt!

Dat wachten niet plezant is, moeten we je niet vertellen... ook niet op het speelplein! Aanschuiven bij de inschrijftafel, aftellen in de rij tot de bus komt, stilzitten tot iedereen zijn ‘bokes’ heeft opgegeten, aanschuiven voor koek en sap ... Verloren (speel)tijd, ideale momenten om te beginnen zeuren en vervelend te wezen! 

Kortom: saai, tenzij natuurlijk ... wachttijd ook speeltijd wordt!Voorbije zomers zagen we een heleboel speelpleinen die hun koek -en sapmoment op een speelse manier wisten aan te pakken en in te kleden. Een klassement amusement! 

het Lunch Garden-principe
Kinderen nemen een plateau en lopen door naar de drankstand. Ze maken uit de verschillende drankjes een keuze en tanken hun eigen bekertje vol aan de tapinstallatie (lees: verschillende getunede jerrycans). Daarna schuiven ze door naar de koek -en fruitafdeling waar ze een keuze maken uit een divers assortiment. Je kan ook voor het dagmenu gaan; een stuk suikerwafel met Smarties op een bedje van appelschijfjes. De chefkoks (animatoren en/of kinderen) scheppen met de glimlach het gepaste dessert op uw bord. Dan nog snel langs de kassa passeren en smullen maar. Is je bord leeg, dan plaats je het in de daartoe bestemde rekken en kan je terug gaan spelen.

de speelhoek

Engelstalige vertaling in te geven.

Deze mensen zijn dus zeker de moeite om te volgen:

Kris Van Nieuwenhove: http://pinterest.com/krisvnieuw/

Joeri Daenen: http://pinterest.com/joeridaenen/ 

Justine Hollevoet: http://pinterest.com/justinehollevoe/

posten. Daarnaast kan je Pinterest ook gebruiken als communicatiemiddel, om bijvoorbeeld 

animatoren te werven, te tonen aan ouders hoe jullie speelplein er uit ziet…



app hebt geïnstalleerd op je smartphone, kan je niet meer stoppen! Veel plezier! 

en kan

DATREFT 
27 april 2013 in Brussel

2013WATT?! CO2-BUSTOEREN

DE VDS-TREFDAGEN

PRESS PLAY
27 april 2013 in Diksmuide

DOEJEZINDAG
20 april 2013 in Lochristi



de 6 windstreken

KiCK! - 2 - 2013

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 
Johan Cluyts 
Hanne Cools 
Manu De Clercq 
Inge De Roeck 
Christoph Elaut 

 
Justine Hollevoet 

Liesbeth Keunen 
Marjolein Mollet 
Karen Mommens 
Joke Putman 
Bart Straetman 
Wauter Temmerman 
Jo Van den Bossche 
Pieter Verbanck 
Wim Van Leeuwen

V.U.

Jo Van den Bossche
 

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 

 

Zeker te noteren - Zaterdag 18 mei 2013 (15u-18u): infomoment voor nieuwe 

  VDS-vrijwilligers (Mechelen)
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 Cursusnieuws - Zomervakantie (1-6/07/2013): cursus animator (Beersel)

Zeker te noteren - Zaterdag 27 april 2013: vormingstrefdag DaTreft (Brussel)

Alle info bij Wauter Temmerman op het steunpunt in Brussel 

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

vds limburg Cursusnieuws - Zomervakantie (1-6/07/2013): cursus animator (Zutendaal) 

Zeker te noteren 

Alle info bij  Liesbeth Keunen en Johan Cluyts op het steunpunt 

in Hasselt (vds.limburg@staf.speelplein.net of 011 21 12 61)

vds oost-vlaanderen 
Cursusnieuws - Zomervakantie (1-6/07/2013): cursus animator  

(Dendermonde) - Zomervakantie (1-6/07/2013): cursus animator voor 

Zeker te noteren - Zaterdag 20 april 2013: vormingstrefdag Doe-Je-Zin-Dag (Lochristi) 

- Woensdag 1 mei 2013: provinciale speelpleinvergadering 

- Zaterdag 10 augustus 2013: Wervingsmoment voor Oost-Vlaamse 

VDS-vrijwilligers

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 - Zomervakantie (1-6/07/2013): cursus animator (Dworp) 

- Zomervakantie (2-7/7/2013): cursus hoofdanimator (Dworp)

Zeker te noteren  
 

- Zaterdag 27 april 2013: vormingstrefdag DaTreft (Brussel) 

- Zaterdag 20 juli 2013: zomerevent VDS Vlaams-Brabant

Alle info bij Inge De Roeck en Marjan Beullens op het 

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

of 016 31 18 50)

vds west-vlaanderen 
Cursusnieuws - Zomervakantie (1-6/07/2013): cursus animator 

(Blankenberge)Zeker te noteren - Zaterdag 27 april 2013: vormingstrefdag Press Play (Diksmuide)

Alle info bij Justine Hollevoet en Joke Putman op het steunpunt 

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

Speelplein Bornem blaast deze zomer 10 kaarsjes uit! Hip hip…  Op 23/08 is het groot feest met muziek en al! 

En ook in West-Vlaanderen verwelkomen we opnieuw enkele nieuwe speelpleinverantwoordelijken: Jolien 
Degrave in Heuvelland, Saskia Candry in Langemark-Poelkapelle en Michael in Zwevegem. Alvast veel succes de 
komende vakanties!

 

Op de jeugddienst van Zelzate is een nieuwe speelpleinverantwoordelijke gestart. 

In Aalst worden allerlei voorbereidingen getroffen om deze zomer een nieuwe mo-
biele speelpleinwerking op te starten. We zijn benieuwd!

In Herent, Linkebeek, Zemst & Keerbergen werden de nieuwe Schepenen van Jeugd 
al meteen ondergedompeld in de wondere wereld van het speelplein en VDS, dank-
zij het gratis advies voor schepenen.

Het speelplein in Lennik maakt een verse start. Met een uitgebreide visie en een 
nieuwe naam heeft speelplein Wiebel als missie elk kind om een leuke vakantiedag 
bezorgen. Dat vinden wij geweldig leuk!

Speelpleinen in de rand van Brussel slaan de handen in elkaar. Speelplein De Pagad-
der (Wezembeek-Oppem) en speelplein Kadee (Kraainem) gaan elk een maand 
speelplein organiseren in de zomer en stemmen hun prijzen, uitstappen, daginde-
ling... op elkaar af. 

Speelplein Boemerang uit Nijlen organiseert al voor de 8e keer het énige échte 
speelpleinvoetbaltornooi. Op zaterdag 6 april wordt er duchtig gestreden voor de 
beker. Benieuwd of iemand speelplein Boom dit jaar van het podium kan houden? 
Alle info krijg je via gunther.melis@nijlen.be.

Mol zijn 11e Marva Kwis op gang 
met de beste weetjes en de scherpste vragen. Een ploegje bestaat uit 5 mensen en 
er is nog plaats! Inschrijven doe je via kwis@speelplein-galbergen.be. 

Turnhout, mag eerstdaags aan 
de slag bij Habbekrats in Antwerpen! Daarnaast koos speelplein Hest een nieuwe 
speelpleincoördinator. En ook Bart Pincé, voorzitter van de speelpleinondersteuning 
in VDS Antwerpen en animator op speelplein de Driehoekjes in Brasschaat, heeft 
een job te pakken bij Activak. Hij gaat voortaan door het leven als speelpleincoör-

actief op speelplein Wollebos in Turnhout, pas begonnen op de jeugddienst van 
Beerse en volgt Joris Croket Els Op de Beeck op als vaste waarde bij de jeugddienst 
van Sint-Amands. In Ravels verwelkomen we Ruben Van Nooten als nieuw gezicht op 

G  -spot
Op vrijdag 12 juli is er de vijfde editie van 
Kid-Rock in Wetteren. Om hun verjaardag 
te vieren, organiseren zij opnieuw allerlei 
optredens en animatie voor kinderen. 
Inschrijven kan op info@kid-rock.be.  
’s Avonds is er een speciale Rock-id-editie 
voor jongeren vanaf 16 jaar.
Alle info via www.kid-rock.be. 

speelplein.net 

s het groot feest met muziek


