
De VDS staat voor je klaar! In 2014 starten we zowel met een nieuwe beleidsnota als met een nieuwe interne structuur! Een woordje uitleg..
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5 DOELEN EN EEN DRIEHOEK

het enige speelpleinvakblad in vlaanderen!

 Speelse groeten,                                                                                   
                                      

Joke Dierickx & Jo Van den Bossche,                  

Voorzitter & Algemeen Coördinator

REDACTIONEEL

EEN NIEuw bELEIDspLAN EN EEN NIEuwE INTERNE sTRuCTuuR vOOR vDs!

DNA
Voor de beleidsperiode 2014-2017 ligt een beleidsnota klaar, die we ontwikkelden voor de 
Afdeling Jeugd. Vanaf 1 januari beginnen we met de uitvoering van 5 strategische doel- 
stellingen, waaronder 29 operationele doelstellingen en meer dan 200 acties vallen. Een hele 
boterham, zoveel is zeker. Maar wat is nu exact het plan van de VDS voor die periode? De kern 
is: zoveel mogelijk kinderen op een zo kwalitatief mogelijke manier aan het spelen krijgen! 
Dat doen we via vijf grote strategische doelstellingen. 

1 De eerste is ‘de VDS heeft een aanbod aan dienstverlening voor alle 
speelpleinwerkingen’. Als acties herken je ongetwijfeld het VDS-basisaanbod: 
begeleiding, advies, vorming op cursus én ter plaatse. Dit basisaanbod gaan 
we in de volgende beleidsperiode versterken, zowel met nieuwe ideeën als 
door te blijven doen waar we goed in zijn.

2
De tweede strategische doelstelling  wil het speelpleinwerk als methodiek 
versterken. En daar gaan we volledig voor: we zorgen voor een definitie van 
speelpleinwerk, visie-ontwikkeling en plannen acties rond continuïteit in de 
animatorenploeg, zodat het speelpleinwerk nog lang mag blijven bestaan.

3
In een derde doelstelling gaan we voor verbreding, 'De VDS verhoogt de 
toegankelijkheid van het speelpleinwerk'. Inclusie op het speelplein wordt 
de nieuwe standaard én we verbeteren het imago van het speelpleinwerk bij 
verschillende doelgroepen. We ondersteunen speelpleinwerkingen rond  
participatie van kinderen en ouders en werken rond openheid.

4
In de vierde doelstelling gaan we ruimer dan de speelpleinwerkingen. 
We willen voor iedereen die met spelende kinderen werkt een bron van 
inspiratie zijn. Hiervoor verzamelen we kennis rond spelen en voorzien we 
een aanbod voor iedereen die met speelvragen bij ons terechtkomt.

5 Dat alles kan natuurlijk niet zonder een stevige organisatie. Doelstelling 5 gaat 
over de VDS zelf. We bouwen verder aan een straf vrijwilligers -en personeels-
beleid, met regionale steunpunten binnen een efficiënte structuur. 
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EEN NIEuwE, INTERNE sTRuCTuuR
vANAf 1 jANuARI 2014!

Oewist? Druk druk druk…

Menig conversatie gaat op deze manier van start, ook onder VDS’ers. 

Je zou nochtans denken: de zomervakantie is afgelopen en het nieuwe speel-

pleinseizoen dient zich niet meteen aan, dus zal het er bij de VDS wel wat 

rustiger aan toe gaan dezer dagen! Niets is minder waar…

In het voorbije jaar waren we intens bezig om ons beleid voor de komende 

jaren te ontwikkelen. Dat resulteerde in een stevige VDS beleidsnota 2014-

2017. Op dit eigenste ogenblik onderhandelen we met de Vlaamse Overheid 

om daar zoveel mogelijk te mogen/kunnen van uitvoeren, je leest er elders 

in deze KiCK! meer over.

En alsof zo’n beleidsnotajaar nog niet genoeg om handen heeft, hebben we 

in het voorbije jaar ook onze interne werkorganisatie grondig aangepakt en 

veranderd onder het motto ‘De VDS is een effectieve organisatie die zijn 

efficiëntie permanent verhoogt’. Klinkt niet alleen goed, we zijn er van 

overtuigd spelend Vlaanderen op deze manier nóg beter te kunnen 

ondersteunen! Ook hierover lees je meer in deze KiCK!

Als je dus in de komende maanden een VDS’er tegenkomt, sla dan de eerste 

zin maar over en grijp ons direct bij de lurven: Wat gaat de VDS nu allemaal 

doen? En hoe zit die structuur dan wel in elkaar? Of hoe worden wij daar dan 

beter van? Je krijgt vast en zeker een uitgebreid antwoord van onze enthou-

siaste medewerkers. Binnen het kwartier zijn we ook samen met jou aan het 

dromen en het plannen over hoe het voor kinderen nóg plezanter en speelser 

kan! We hopen dat ons enthousiasme aanstekelijk werkt, ook bij jou…

De VDS is de afgelopen 10 jaar sterk gegroeid, maar de structuur van onze organisatie is in die periode  
onvoldoende mee geëvolueerd. Eind 2012 groeit bij personeel en vrijwilligers de onvrede over de interne  
werking en dat betekent de start van een proces waarin we op zoek gaan naar een nieuwe, interne structuur.    

De VDS kiest ervoor om ook in de toekomst een centraal én regionaal beleid te blijven voeren met beroeps-
krachten én vrijwilligers als kern van onze organisatie. Efficiënter werken met evenveel mensen voor een 
betere ondersteuning is het uitgangspunt. 

In de praktijk worden regio’s (ANT + LIM / VLB + BXL / OVL + WVL) samen genomen en krijgen zij minimaal  
1 lokale ondersteuner als duidelijk aanspreekpunt voor alle speelpleinvragen. Daarnaast krijgt elke regio een 
interne ploegcoach die één team van vrijwilligers ondersteunt bij de uitvoering van beheers –en beleids-
matige taken en de uitwerking van (kader)vorming en trefmomenten. 
Een veelvoud aan administratie (bv. verwerken van stageboekjes, attestaanvragen…) dat tot voor kort 
regionaal werd uitgevoerd, wordt vanaf januari centraal behandeld door 2 beroepskrachten (Sytse en Karen).     

Naast de administratie bestaat het centrale niveau verder uit een financieel directeur (Jo) en een 
personeelsdirecteur (Bart), drie coördinatoren (visie (Amke), productontwikkeling (Christoph) en 
communicatie (Bert)), een verantwoordelijke processen (Justine) en enkele projectmedewerkers (Hanne,
Nele en Pieter) die inzetten op relevante thema’s zoals inclusie, meertaligheid en diversiteit op het speel-
plein. De nieuwe structuur stelt de VDS in staat om meer en beter dan ooit speelpleinwerkingen, vandaag en 
in de toekomst, te ondersteunen en onze beleidsdoelstellingen te realiseren.

Wil je meer weten? 

- Je vindt de beleidsnota op de website van de VDS (ga naar vds-info > beleidsnota).  
  Of mail naar amke.bailleul@staf.speelplein.net voor alle vragen!
- Info over onze stafmedewerkers: www.speelplein.net > VDS info > wie is wie?



Kids’ holidays, 

Jette

Wie zijn jullie?

Kids’ Holidays is de speelpleinwerking van de gemeente 

Jette. Het is een gecentraliseerde werking die elke dag 

in de paasvakantie en zomervakantie zo’n 350 kinderen 

ontvangt. Het speelplein vindt zijn wortels in de ‘dagkuur’ 

van de gemeente die in 1954 van start ging. Sindsdien 

maakte het speelplein een hele evolutie door. Een van die 

veranderingen is het werken met jonge animatoren, waar 

er vroeger vaak met leerkrachten werd gewerkt. Ook het 

aantal kinderen is wat afgenomen: vroegen kwamen er zo’n 

600 kinderen naar het speelplein, maar we vinden het beter 

met iets minder kinderen. Op die manier kunnen we het 

spelen van de kinderen de aandacht geven die het verdient!

Wat maakt jullie zo bijzonder?

Dat moet het feit zijn dat onze werking zowel Franstalige 

als Nederlandstalige kinderen heeft! 

Een 300-tal Franstaligen en een 50 à 60 Nederlandstaligen 

spelen er elke dag. Dat samengaan is het best merkbaar bij 

de animatorenploegen. Ze zijn één groot team: Ze brengen 

samen hun middagpauzes door, waar het altijd heel gezellig 

is. Je merkt gewoon dat er zeer veel contacten zijn tussen 

de animatoren. Ook de coördinator van het speelplein is er 

zowel voor de Nederlandstalige als de Franstalige kinderen.

Toch spelen de kinderen hoofdzakelijk in leeftijdsgroepen 

waar of Nederlands of Frans wordt gesproken. Ze worden 

in die groepen ingedeeld op basis van de taal waarin ze 

naar school gaan. In de middagpauze speelt iedereen 

samen of wordt er wel eens een spel gespeeld met het hele 

speelplein. We zorgen er dan wel voor dat alle kinderen 

kunnen meespelen, door bijvoorbeeld de speluitleg in beide 

talen te doen. 

Welke grote veranderingen heb je zien gebeuren de laatste 

jaren?

De laatste jaren hebben we de kwaliteit van het speelplein 

verhoogd door een aantal acties. Zo worden onze vijf 

busstops (plekken in Brussel waar kinderen op de bus naar 

het speelplein kunnen stappen) nu bediend met 4 aparte 

bussen in de plaats van twee. Dat kost echt wel wat, maar 

het levert elke  dag een tijdswinst op van ongeveer 45 

minuten. En die tijd kunnen we dan gebruiken om leuke 

activiteiten te doen, want daar draait het toch wel om!

on the spot! We zijn ook onlangs een samenwerking begonnen met een 

privébedrijf dat keukens verkoopt. We mogen daar helemaal 

gratis twee keer per week een kookactiviteit organiseren. Dat 

is echt super, aangezien de keuken daar helemaal uitgerust is 

en het maar een 100-tal meter verder is van het speelplein! 

Het is tof om zo’n handige contacten te leggen!

Er zit ook een verbouwing van de schoolgebouwen aan te 

komen, waardoor we niet helemaal zeker zijn van wat de 

toekomst zal brengen, maar we zijn erop voorbereid om 

bijvoorbeeld een tijdje uit te wijken naar een andere locatie.

En jullie zijn een speelplein in de stad?

Dat klopt. Maar toch bevindt het speelplein pal in het groen, 

het speelplein wordt helemaal omringd door parken en bossen. 

Dat is natuurlijk heel leuk voor de kinderen, aangezien zij op 

die manier de kans krijgen om volop buiten in de natuur te 

spelen en dat is in de stad niet altijd even evident!

Naam: Kids’ Holidays

Statuut: gemeentelijke speelpleinwerking

Gemeente: Jette,                    

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Profiel gemeente: ongeveer 48.000 inwoners

Aantal kinderen per dag: gemiddeld 350

Aantal begeleiders: een 35-tal

Speelsysteem: gesloten speelaanbod

 

Beste Joppe

Goed dat je je hier op voorhand over informeert! 

Enkele jaren terug verscheen het Koninklijk Besluit op de actieve 

ontspanningsevenementen in het Belgisch Staatsblad, een strenge 

reglementering voor commerciële ontspanningsactiviteiten zoals 

kajakken, muurklimmen, zweefvliegen, e.d. Die wet verplicht 

organisatoren van een ‘actief ontspanningsevenement’ tot het maken 

van een risicoanalyse en het nemen van enkele preventiemaatregelen. 

Dankzij een wetswijziging moeten jeugdwerkinitiatieven, erkend door 

de overheid, niet voldoen aan die regel (opgepast:  dit geldt niet 

automatisch voor een jeugddienst). 

Meer info hierover is te vinden via volgende link:

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_

services/Veiligheid_van_actieve_ontspanningsevenementen/

Alle ruimte dus voor avontuurlijkheid, Joppe! Ga maar eens goe 

spelen! Je moet natuurlijk wel de veiligheid blijven garanderen. 

Speelse groeten en veel plezier,

Het VDS-team

P.S. Wist je dat we vanuit VDS een infofiche hebben ontwikkeld rond 

zakelijke aspecten en verzekeringen?  Thema’s als ‘spelen in en met 

water’, ‘SABAM en de Billijke Vergoeding’, ‘statuten van animatoren 

op het speelplein’, enz. komen hierin uitgebreid aan bod. 

Deze infofiche kan je helemaal lezen op onze website speelplein.net 

> Speelpleinchefs > Publicaties en documenten > Infofiches. 

Boeiende lectuur over allerlei wettelijke kantjes!

Dag VDS, 

Het nieuwe speelpleinjaar is van start gegaan en ook onze werkgroepen 
zijn er weer in gevlogen. De werkgroep animatoren wil het komende jaar 
graag de avontuurlijke kant op en de naam van ons speelplein waardig 
maken. In een eerste zotte brainstorm dachten we aan animatoren- 
activiteiten als karting en speleologie. 
We weten nog dat we enkele jaren geleden eens gaan muurklimmen zijn 
en daar enkele zaken in orde voor moesten maken. 
Maar hoe zit dat eigenlijk? Wij weten zelf niet goed wat we hiervoor 
allemaal in orde moeten hebben. Wat moeten we allemaal doen vooraleer 
we ook in de grotten kunnen gaan ravotten? 
Veel groetjes,
Joppe van speelplein Avonturier

HOTHOTHOT

De kinderarmoede in Vlaanderen en Brussel neemt jaar na jaar toe. Ongeveer 1 op 10 kinderen 

woont in een huishouden met een inkomen onder de armoederisicodrempel. Armoede wordt nog 

te vaak gezien als enkel ‘weinig inkomsten hebben’, maar dat is slechts het topje van de ijsberg. 

Het gaat om veel meer: een goed huis en leefomgeving, kans op goede opvoeding en onderwijs, 

gezondheidszorg en je gewoon goed voelen als kind. 

SpeelpleinwerK tegen armoede

Kan je daar als speelplein iets mee doen? 

Natuurlijk! Een speelplein mee helpen om armoede tegen te gaan, in al zijn aspecten. 

-  Speelpleinwerkingen liggen in de buurt van kinderen, ze zorgen voor speelkansen vlakbij.  

   Het stijgend aantal mobiele werkingen versterkt dit gegeven nog.

-  Kinderen in armoede hebben vaak maar weinig mensen om zich heen. Door naar een  

   speelplein te komen kan dat veranderen! Kinderen krijgen de kans om vriendschap te sluiten  

   met leeftijdsgenoten, al vanaf ze kleuter zijn! Daarnaast kan een speelplein zorgen voor positieve  

   interactie tussen kinderen en animatoren, zodat ze zich veilig en ondersteund voelen.  

-  Doordat het speelplein in de vakantie is, kan dat ook een opvangmogelijkheid bieden.  Dit maakt  

   het voor ouders makkelijker om te werken, wat één van de belangrijkste middelen tegen  

   armoede is.

-  Als het speelplein dan ook nog eens goedkoop of gratis is (en dan liefst voor alle kinderen,  

   zo geef je geen stempels), is het extra toegankelijk.

-  Je trekt als speelplein uiteraard niet alleen ten strijde tegen armoede. Ga in de buurt eens  

   aankloppen bij mogelijke partners: het ocmw, gemeentebestuur, een vereniging waar armen het 

   woord nemen, een speel-o-theek, het sociaal huis, de lokale kinderopvang… Samen kan je zorgen  

   voor een sterke aanpak en vermijd je dat je inspanningen een druppel op een hete plaat worden.

Lees meer

- www.kinderarmoedefonds.be

- Brochure ‘Elk kind telt – informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede’, 

  Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

KINDERARMOEDE

GAs NAAR GRONDwETTELIjK HOf
De Kinderrechtencoalitie en de Liga voor Mensenrechten, ism de Ligue des droits de l’hommes, én 

gesteund door de VDS en vele andere middenveldorganisaties, dienden op 20 november elk een 

verzoekschrift in tot vernietiging van de vernieuwde GAS-wet. Deze wet werd eind mei (quasi) 

unaniem goedgekeurd in het Parlement, ondanks hevig protest van het middenveld. 

De vernieuwde GAS-wet druist volgens de actie regelrecht in tegen fundamentele rechtsbeginselen, 

zoals geformuleerd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en valt ook niet te rijmen 

met het Kinderrechtenverdrag. Het Grondwettelijk Hof dient zich nu te buigen over de omstreden 

GAS-materie. Wordt ongetwijfeld vervolgd…



          weeweewee 
De zomer is voorbij, maar een speelpleinjaar duurt een heel jaar! Tijd dus om op weekend 

te gaan met de animatoren of stuurgroep. Geen idee waar te beginnen? 

We helpen je graag op weg met deze website.

Slapen

Op zoek naar een geschikte verblijfplaats? 

Een gezellig Chirolokaal of een luxe kasteel, van West – Vlaanderen tot Limburg, om zelf te 

koken of met volpension: je vindt zeker je weg op de volgende websites:

www.cjt.be

www.jeugdverblijven.be

eten

Vaak is het op weekend als kookteam moeilijk om in te schatten wat je zult klaarmaken en 

hoeveel je moet voorzien om de magen van de enthousiaste animatoren te spijzen. 

De website http://www.kokenopkamp.be/ helpt je om de keuken in de hand te houden! 

En nog een extraatje: Onlangs bracht KSA Noordzeegouw een kookboek uit ‘Bretellen voor 

het kokerellen’, via  http://www.ksj.org/userfiles/file/kokekiep%20(5).pdf kun je alvast 

geïnspireerd raken.

crème  
fraîche

SNEEuWMANNEN MET VERLICHTE OGEN
http://www.pinterest.com/pin/542824561307870066/

Niet alleen pompoenen kan je gloeiende ogen geven, ook bij sneeuwmannen geeft dit een verrassend effect. Als ontvangstcomité voor je animatorenactiviteit, als keeper in je voetbalgoal of gewoon omdat het plezant is!

VALSE SNEEuW MAKEN
http://www.pinterest.com/pin/542824561307870195/

Valse sneeuw kan je maken door het mengen van 'natrium polyacrylaat' met water. 'Natrium polyacrylaat' vind je o.a. in producten voor je tuingrond (in de tuincentra) of in pampers. Gooi de twee samen en je hebt valse sneeuw. En dan spelen maar!

KERSTIGE FOTO-ATTRIBuTEN 
http://www.pinterest.com/pin/542824561307870124/

Een kerstfoto sturen naar jullie animatoren?  
Als alternatief voor de kerstmuts en kerstballen,  
een heleboel toffe opties!

Ook in deze wintermaanden kan en mag/moet er gespeeld worden! We sturen graag wat impulsen jullie kant uit met gegarandeerd speelplezier voor kinderen en/of animatoren. Ook te vinden op onze pinterest-account (http://www.pinterest.com/speelidee). Veel winters speelplezier!

BOuW EENS EEN GEKLEuRDE IGLO
http://thechive.com/2013/01/07/a-rainbow-colored-igloo-made-from-an-unlikely-source-17-hq-photos/

SNEEuWTEKENINGEN MET VOEDSELKLEuRSTOF
http://www.pinterest.com/pin/542824561307870057/

de speelhoek

fLO wAT?
De FLO (aka Folder Lokale Ondersteuning) is sinds eind 
oktober terug te vinden op alle speelpleinen in Vlaanderen 
en Brussel. Deze folder geeft een stevig overzicht van alles 
wat de VDS op jouw speelplein graag komt doen! 

Op zoek naar een vorming, advies, procesbegeleiding of 
andere ondersteuning ter plaatse? Neem dan snel een kijkje 
in de folder op je speelplein of download de brochure op 
onze site: www.speelplein.net

Zoek je soms naar woorden of voorbeelden om open speelaanbod in de praktijk uit te leggen? Zin in een momentje input 
voor je animatoren? Wel, dann is de nieuwe VDS film voor jullie zeker een aanrader! We bekijken open speelaanbod door 
het oogpunt van een animator: voorbereiden, uitvoeren en evalueren, van zowel impulsen, speelhoeken als een open 
activiteit: het komt allemaal aan bod!

fILM OpENspEELAANbOD pART II

Op zoek naar extra info over tieners op 
het speelplein? Hoe zit het met tieners 
en open speelaanbod: doen ze alles 
mee of spelen ze net apart? Hoe pimp 
je tienersspeelhoeken en activiteiten? 
Dit en en nog veel meer is vanaf nu 
te vinden in de nieuwe update bij het 
handboek speelaanbod organiseren. Wil 
je graag de bijlage (of het volledige 
handboek) bestellen, dan kan je terecht 
bij Politeia (www.politeia.be).

NIEuw DNA LEEsvOER!
Vers van de pers en vanaf nu beschikbaar bij 
VDS: 2 nieuwe en 1 volledig herwerkte DNA. 
Ideaal om je in vast te bijten de komende 
wintermaanden.

Met je speelplein op zoek naar extra info 
over mobiele werkingen? De wat, waarom 
en hoe is vanaf nu terug te vinden in DNA 25 
Mobiel speelpleinwerk.

Wil je van je speelplein een plek maken waar 
kinderen graag zijn, ongeacht welke taal ze 
spreken? Dan is DNA 26 Taalspeler beslist iets 
voor jullie. Deze DNA is een samenvatting 
van de ontwikkelde expertise binnen het 
project Taalspeler dat sinds 2007 loopt als 
samenwerking tussen VDS en vzw De Rand.

De laatste is een volledig herwerkte DNA: 
DNA 15 the s-files. VDS ontwikkelde het 
speelpleinbasisschema om speelpleinwerk 
in al zijn facetten te kaderen. Deze DNA 
is dan ook de leidraad bij het opstarten 
of evalueren van je werking of om aan 
de buitenwereld duidelijk te maken wat 
speelpleinwerk nu precies is.

Vorming of adVieS ter plaatSe

Een weekend is een ideaal moment voor  vorming of eerder een advies. Je maakt je 

speelpleinploeg zo gegarandeerd actief en betrokken! Dat kan gaan van meespelen, 

verkleden, impulsen, conflictsituaties tot kleuters of grote spelen: we hebben zowat alle 

speelpleinse vormingen op voorraad! Contacteer zeker je lokale ondersteuner voor meer 

info of ga zelf op zoek in onze nieuwe folder lokale ondersteuning!

Spelen

Terwijl de heren en dames topsporters hun valiezen voor de Winterspelen in Rusland al 

gepakt hebben, blijven wij nog even wachten op sneeuw van eigen bodem. 

En wanneer de eerste vlokjes dan aarzelend naar beneden dwarrelen, staan we ingeduffeld 

en voorbereid klaar om de sneeuw te lijf te gaan! Winterspelen: Speelpleinstyle!

Inspiratie nodig?

http://www.pinterest.com/speelgoed020/sneeuw-buiten-spelen-in-de-winter/

http://www.kiind.nl/articles/110/

http://reallyquitelucky.blogspot.ca/2010/01/kid-activity-for-snow-days.html  

Pinterest is een gi-gan-tische bron van interessante speelideeën. Zit je inspiratie zich ook 

ergens onder het vriespunt, dan vind je daar in geen tijd een hele lading aan tips om 

creatief met die temperaturen om te springen!

Vul gigantisch veel lege kartonnen 
melkdozen met water en een beetje 
voedselkleurstof. Laat deze bevriezen (zet 
ze 's nachts buiten of in de grote diepvriezer 
van het speelplein). Knip het karton weg 
van de melkdozen. Je hebt nu ijs-bakstenen 
om een iglo te bouwen!

Vul enkele flessen 
met water en 
voedselkleurstof, zoek 
een besneeuwd landschap 
en kleuren maar!

  
WINTER-TARGETGAME
http://www.pinterest.com/pin/542824561307870228/ 

Het alomgekende Targetgame krijgt een nieuwe dimensie in de winter. Ontdek jouw stad of gemeente en pas vooral op voor vliegende sneeuwballen.

HANDbOEK spEELAANbOD
ORGANIsEREN; upDATE TIENERs
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vds oost-vlaanderen 
Cursusnieuws - Weekends (14-16/02/2014 en 21-23/02/2014): cursus  

hoofdanimator voor Gentse speelpleinen(Gent)

- Krokusvakantie (03-08/03/2014): cursus animator (Merelbeke)

- Krokusvakantie (03-08/03/2014): cursus animator (Gent)

- Krokusvakantie (02-06/03/2014): cursus hoofdanimator (Berlare)

- Paasvakantie (07-12/04/2014): cursus animator (Dendermonde)

- Paasvakantie (06-12/04/2014): cursus animator (Gent)

- Paasvakantie (08-13/04/2014): cursus animator (Meetjesland)

- Paasvakantie (13-17/04/2014): cursus hoofdanimator (Zomergem)

- Paasvakantie (13-18/04/2014): cursus animator (Maldegem)

Zeker te noteren - Woensdag 12 februari 2014: Provinciale Speelplein Vergadering

- Woensdag 12 maart 2014: Provinciale Speelplein Vergadering

- Donderdag 20 maart 2014: Vormingsavond inclusie

- Woensdag 23 april 2014: Provinciale Speelplein Vergadering

- Zaterdag 3 mei 2014: Doe-Je-Zindag (Deinze)
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 
- Krokusvakantie (02-07/03/2014): cursus animator (Dworp)
- Krokusvakantie (02-07/03/2014): cursus animator (Sint-Truiden)
- Weekends (14-16/03/2014 en 21-23/03/2014): cursus 
hoofdanimator (Sint-Jans-Molenbeek)
- Paasvakantie (07-12/04/2014): cursus animator (Dworp)
- Paasvakantie (07-12/04/2014): cursus animator (Sint-Truiden)
- Paasvakantie (08-12/04/2014): cursus hoofdanimator (Beersel)
- Paasvakantie (13-18/04/2014): cursus animator (Dworp)
Zeker te noteren   
- Weekend van 14-16 maart 2014: SMOSweekend (Hoge Rielen)

Alle info bij Inge De Roeck en Marjan Beullens op het steunpunt in 
Mechelen (vds.vlaamsbrabant@staf.speelplein.net of 016 31 18 50)

vds west-vlaanderen 
Cursusnieuws - Krokusvakantie (01-06/03/2014): cursus animator (Kemmel)

- Weekends (14-16/02/2014 en 21-23/02/2014): cursus 

hoofdanimator (Gent)- Paasvakantie (14-19/04/2014): cursus animator (Zedelgem)

- Paasvakantie (14-19/04/2014): cursus verdere vorming 

(Zedelgem)
- Paasvakantie (14-19/04/2014): cursus hoofdanimator (Zedelgem)

Zeker te noteren - Donderdag 12 december 2014: Provinciale speelpleinbijeenkomst

- Zaterdag 26 april 2014: Press Play, vormingstrefdag

Alle info bij Justine Hollevoet en Joke Putman op het steunpunt in 

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

En nog meer nieuwigheden. 
De regionale jeugddienst van het 
Meetjesland heeft de krachten gebundeld 
met enkele jeugddiensten om te starten met een 
regionale mobiele speelpleinwerking, de MeetjesmanMobiel. 
De eerste promo-acties zijn gebeurd en mét succes!

In Ninove is de stuurgroep van speelplein Karrot terug uit de startblokken geschoten. Twee 
jaar geleden opgestart en nu gaan zij over tot de “stuurgroep 2.0”. Succes!

In Halle nemen we afscheid van jeugdconsulent Joeri. Merci om twee jaar lang speelplein Joepie volop te on-
dersteunen en kwalitatief sterker te maken. Veel succes met je nieuwe job!  

Het speelplein van Holsbeek heeft, na de omschakeling van OCMW-speelplein naar gemeentelijk speelplein, nu 
ook een nieuw logo. De 'vaarboot' werd ontwikkeld door één van de animatoren van het speelplein. Een sterk 
voorbeeld van het inzetten van de talenten van je animatoren.

Dat de zomer al even gedaan is, wil niet zeggen dat de speelpleinen pauze nemen. Overal op facebook duiken 
zotte foto's op van fantastische animatorenactiviteiten en -weekends. Zo ging speelplein Heverlee op WESH-
weekend, hield speelplein De Piereman (Grimbergen) een Après-weekend en ging speelplein Spinibo (Asse) 
griezelen op Halloween. Van teambuilding gesproken!  

Welkom aan Aaron en Delphine op de jeugddienst van Deerlijk! Samen zullen zij er 
voor zorgen dat speelplein Kerekewere tijdens de vakantie een fantastische plek is 
voor kinderen en jongeren.

Speelpleinwerking Izzy uit Izegem breidt uit! Om de kinderen meer speelkansen in 
hun buurt te bieden, gaan ze in de paasvakantie van start met een nieuwe werking 
in deelgemeente Emelgem.

Speelweken Wijnegem, Speelpleinen Wollebos (Turnhout), Boemerang (Nijlen), 
de Speelmicroob (Lier), sJoske (Stabroek), Kwik Kwak (Brasschaat) en Boom 
scheepten in voor de DENKdagen van VDS Antwerpen!
Na een weekend vol uitwisseling, vorming en eigen speelpleintijd op visie -en be-
leidsniveau keerden alle speelpleinen huiswaarts met een rugzak ideeën en goesting 
voor het komende werkjaar!

Alsof het een traditie moest worden, liet speelplein De Kei uit Diepenbeek deze 
zomer opnieuw van zich horen. Met hun wilgentunnel op het terrein, de actie met 
natuurlijke verfstoffen, de eco-tuin en geknutselde mini-tuintjes die mee konden 
naar huis, noteren ze deze keer Eco-Shizzel 2013 op hun lijstje van overwinningen. 
Straffe keien, die van De Kei. 

Speelpleinwerking WigWam uit Genk blies afgelopen zomer 30 (jawel, 30!) kaarsjes 
uit. Hiphip… Hoera. 

Maar liefst 12 Limburgse pleinen namen deel aan het voetbaltoernooi van speelplein 
De Boneput uit Bree. Goe gespeeld!

Kleuterwerking Brouckère en lagereschoolwerking Populieren (Sint-Pieters-Woluwe)
fusioneren: Welkom Brockulieren! We wensen de stuurgroep alvast veel succes met 
deze nieuwe uitdaging!

The Elephant (Sint-Lambrechts-Woluwe) mocht dit jaar de Roadtrip ontvangen. 
Samen met een boel VDS-vrijwilligers werden heel wat speelpleindromen waarge-
maakt, waaronder de speelpleinversie van bungeejumpen en deathrides!

In Merelbeke worden er door de jeugddienst en stuurgroep plannen gesmeed om 
een tweede speelpleinwerking op te richten. We zijn benieuwd!

G  -spot

vds antwerpen Cursusnieuws - Krokusvakantie (02-07/03/2014): cursus animator (Geel)  

- Krokusvakantie (04-08/03/2014): cursus verdere vorming (Geel) 

- Paasvakantie (06-11/04/2014): cursus animator (Geel) 

- Paasvakantie (13-18/04/2014): cursus animator (Geel) 

- Paasvakantie (13-18/04/2014): cursus animator (Mol)

Zeker te noteren - Donderdag 24 april 2014: Provinciale Speelpleinbijeenkomst 

(Mechelen) 
- Donderdag 6 maart (Geel), 10 april (Geel), 17 april (Geel) en 17 april 

(Mol) 2014: kindernamiddagen telkens van 13 u tot 16u30

Alle info bij Bert Breugelmans en Charlotte Aertsen op het steunpunt in 

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

de 6 windstrekenvds brussel Cursusnieuws 
- Krokusvakantie (02-07/03/2014): cursus animator (Beersel) 

- Weekends (14-16/03/2014 en 21-23/03/2014): cursus 

hoofdanimator (Sint-Jans-Molenbeek) 
- Paasvakantie (12-18/04/2014): cursus hoofdanimator (Beersel)

Zeker te noteren - Donderdag 10 april 2014: BXL XXL- Zaterdag 3 mei 2014: trefdag Freine Jos, jubileumeditie!Alle info bij Wauter Temmerman op het steunpunt in Brussel 

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

vds limburg 
Cursusnieuws 
- Krokusvakantie (03-08/03/2014): cursus animator (Bree)
- Paasvakantie (07-12/04/2014): cursus animator (Neerpelt)
- Paasvakantie (14-19/04/2014): cursus animator (Neerpelt)
Zeker te noteren 
- Zaterdag 18 januari 2014: infomoment nieuwe vrijwilligers
- Zaterdag 3 mei 2014: vormingstrefdag Watt?! 

Alle info bij  Joris Diels en Johan Cluyts op het steunpunt in Hasselt 
(vds.limburg@staf.speelplein.net of 011 21 12 61)


