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Deze kern zou een streefdoel moeten zijn voor elke werking op  

korte én op lange termijn, want ook die realiteit begrijpen we.

We belichten hier enkel nog maar het eerste deel van de campagne ‘speelpleinwerk 
moet speelpleinwerk blijven!’ waarin we focussen op besparingen. Maar ook andere 
maatschappelijke thema’s bedreigen die de eigenheid van speelpleinwerk, zoals een 
tekort aan opvangplaatsen waarvan soms verwacht wordt dat speelpleinwerk de 
oplossing biedt.

Daarom trekken we de campagne door gedurende de komende maanden en focussen 
we telkens op een ander aspect. Bij het begin van de zomer (2014) willen het opvang- 
versus speelpleinverhaal onder de aandacht brengen en in het najaar (2014) brengt de 
VDS een toolkit uit met werkvormen om je eigen speelpleinidentiteit en -visie op te 
bouwen. In 2015 staat het thema ‘visie lokaal’ zelfs helemaal bovenaan onze agenda. 

De MEERWAARDE van speelpleinwerk voor een gemeente:

-  Door de hoge graad van openheid en laagdrempeligheid trekt deze werkvorm vaak andere  

   kinderen én jongeren aan dan het klassieke jeugdwerk. Zo vormt speelpleinwerk een  

   basisvoorziening in de gemeente om aan jeugdwerk te doen.

-  Speelpleinwerk richt zich op de vakantieperiodes en biedt zo voor kinderen en jongeren die  

   doorheen het jaar actief zijn in het klassieke jeugdwerk een extra aanbod en (speel)kansen.     

-  Speelpleinwerk vervult ook andere belangrijke functies: een opvangfunctie voor werkende ouders,  

   een maatschappelijke functie en een buurtgerichte functie (sociale samenhang)… 

-  Vandaag is spelen niet overal meer mogelijk. Spelen op straat, spelen op een plein en zelfs spelen  

   in de eigen achtertuin is voor sommige kinderen niet mogelijk of leidt tot klachten van  

   omliggende bewoners. Ook hierop biedt speelpleinwerk een antwoord.

DEEL 1 

VAN EEN 

GROTERE CAMPAGNE

Heb je nog vragen bij de campagne of 

ben je op zoek naar de bundel of ondersteuning? 

MAAK DE JUISTE KEUZE!
DNA

WAAROM?

HET SPEELPLEINWERK IS EEN UNIEKE JEUGDWERKMETHODIEK

-  De grote OPENHEID: speelpleinwerk is laagdrempelig en biedt (speel)kansen  

   voor alle kinderen en jongeren. De locatie is buurtgericht en vlot vindbaar.  

   Als kind kan je de dag zelf beslissen of je inschrijft. De deelnameprijs wordt 

   bewust laag gehouden. 

-  De focus op SPELEN: speelpleinwerking vervult in de eerste plaats een speel- 

   functie, spelen om te spelen! Kinderen genieten van een echt vakantiegevoel,  

   samen met vriendjes en animatoren, door een gevarieerd speelaanbod dat hen 

   uitdaagt en interesseert. Materiaal en infrastructuur bieden bijkomende speel- 

   kansen en maken het mogelijk dat kinderen echt avontuurlijk buiten spelen en  

   grenzen verleggen. 

-  Speelpleinwerk is JEUGDWERK. Het speelplein is een plek waar jongeren in  

   hun vrije tijd kansen krijgen om zich persoonlijk te ontwikkelen, vrienden te  

   maken, te engageren. De werking wordt door hen georganiseerd.  

   Ze leren verantwoordelijkheid nemen en kunnen mee beslissen en  

   beleid maken. 

De VDS, koepel van alle speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel, wil  

die eigenheid en de meerwaarde ervan behouden. Ook als er bespaard moet worden! 

Begrijp ons niet verkeerd, besparen kan, zolang aan de KERN van het speelpleinwerk 

maar niet geraakt wordt. 

-  Deelnameprijzen worden opgetrokken tot ver boven het gemiddelde (5 euro) in Vlaanderen tot  

   soms 10 euro per dag. Onbetaalbaar voor heel wat ouders.
-  Het aantal animatoren wordt afgebouwd of aangepast aan het aantal kinderen dat enkel nog  

   via voorinschrijving mag deelnemen.
-  Budgetten voor materiaal, uitstappen, koek en drank, incentives voor animatoren worden in  

   vraag gesteld.
-  Er wordt een meerprijs gevraagd voor kinderen uit andere gemeenten.
-  Subsidies voor particuliere speelpleinen worden drastisch teruggeschroefd terwijl de  

   verwachtingen naar kwantiteit en kwaliteit volgens het reglement dezelfde blijven.

De VDS erkent de realiteit van besparingen, maar wil duidelijk maken dat dit kan zonder aan de 

kern van speelpleinwerk te raken. Bovendien gebeurt dit ook best in onderling overleg met de 

speelpleinploeg en verantwoordelijke(n).

Vanaf de zomer van 2013 stelt de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw vast dat gemeentebesturen  – onbewust? – 

maatregelen nemen of overwegen om te besparen op speelpleinwerking die de kern van het speelpleinwerk bedreigen:

VERGELIJK GEEN APPELEN MET PEREN

              -  Speelpleinwerk is geen kinderopvang              -  Speelpleinwerk is geen (sport)kamp              -  Speelpleinwerk hoort niet in het rijtje van de klassieke jeugdbeweging

WWW.SPEELPLEIN.NET/KERNVANHETSPEELPLEINWERK

Als een gemeente ervoor kiest om speelpleinwerk te organiseren, 
moet men de eigenheid respecteren. Dat maakt dat speelpleinwerk, 
in tegenstelling tot wat vaak gebeurt, NIET te vergelijken valt met 
andere voorzieningen. 

Waarom?   
Dat lees je in onze campagnebundel op www.speelplein.kernvanhetspeelpleinwerk

Net daar wil de VDS tegen ingaan. Zo kan speelpleinwerk speelpleinwerk blijven! 

Beleid maken over speelpleinwerk is niet hetzelfde als beleid 
maken over (sport)kampen, kinderopvang, traditioneel jeugd-
werk of welzijnsvoorzieningen. Ze vertonen gelijkenissen, 
maar hebben elk hun eigenheid én meerwaarde. Besparingen 
op de kern van het speelpleinwerk en beleidskeuzes maken 
die even goed voor andere werkvormen van toepassing zijn, 
zijn stuk voor stuk ingrijpende beslissingen die de eigenheid 
van een werking beïnvloeden. 



De Saenhoeve, Maasmechelen

Je kan het niet over het Limburgse speelpleinwerk hebben 

zonder De Saenhoeve te vermelden. Op de oever van de 

Maas, in Vlaanderens uithoek vinden we de grootste 

speelpleinwerking van Limburg. En dat daar straf volk 

bijeenzit!  Zo straf dat (toen nog) prinses Mathilde het met 

haar eigen ogen ging bekijken. We doen een babbel met 

Bart Vanderhallen, hoofdanimator.

Wat typeert jullie werking?

Vriendschap staat bij ons centraal en iedereen staat als 

vrijwilliger op het speelplein. Onze jongste animator 

is 16 jaar, de oudste vrijwilligers zijn zeventigers. Toch 

behandelen we elkaar allemaal met het grootste respect. 

We organiseren werking van 9 tot 17 uur en ’s middags 

voorzien we iedereen van een verse, warme maaltijd. 

Als je weet dat dit kan oplopen tot 600 borden (vrijwilligers 

en kinderen samen) kan je je wel voorstellen dat een stevige 

organisatie nodig is.

Onze jongste kinderen zijn 3 jaar en hebben een eigen 

kleuterlokaal. Onze tieners (13 tem 15 jaar) zijn op 

topdagen met meer dan 100. Wij zien hen als de toekomst 

van het speelplein! Er is een grote doorstroom naar de 

animatorenploeg.

Een plein vol grote bouwwerken

Onder onze volwassen vrijwilligers zitten een aantal handige 

klussers: de werkmannen. Tijdens de winter stockeren zij 

de meeste speeltoestellen binnen, zo gaan ze vele zomers 

langer mee. Vanaf februari bouwen we het hele speelterrein 

stap voor stap terug op, zodat het er piekfijn bij ligt voor de 

start van de zomer. 

Elk jaar voegen we ook nieuwe elementen toe. 

Dit jaar bouwen we een muziekpaviljoen. Het project draait 

rond het prikkelen van de muzische talenten met behulp 

van ritmische instrumenten. Verder staat de bouw van 

een airtrampoline en een Lego-atelier op het programma. 

Het spreekt voor zich dat een toestel zelf bouwen stukken 

goedkoper is dan het ergens aan te kopen en te laten 

plaatsen.

De Saenhoevefeesten; een traditie!

Op het einde van de zomer sluiten we af met 

een groot speelpleinfeest. Iedereen is welkom: 

ouders, grootouders, buren… De kinderen 

krijgen de kans om hun ding te doen op het 

podium. De dansjes en toneeltjes oefenen we 

allemaal met veel plezier op voorhand in. Ook 

de randanimatie, inkleding, verkleding… zijn 

die dag van topniveau. En ’s avonds trakteren 

we iedereen op een feestje!

on the spot!

Naam: Speelpleinwerking de Saenhoeve

Statuut: particuliere vzw

Gemeente: Maasmechelen (Limburg)

Aantal kinderen per dag: 450 gemiddeld

Aantal begeleiders: 100 leiding + 100 volwassenen

Speelsysteem: half open 

Contact: Jean Weustenraad, 0475 67 90 36,  

jean.weustenraad@skynet.be, www.saenhoeve.be

 

Dag Nona,

Een goed geïnformeerde vrouw is er vier waard! :-)

Er zijn nog speelpleinen die als feitelijke vereniging georganiseerd zijn. 

Je speelplein is ook niet verplicht om een vzw te worden. Als feitelijke 

vereniging heb je minder administratieve rompslomp, maar anderzijds ben je 

dan ook minder persoonlijk beschermd.

Dan hebben we ’t uiteraard over ‘aansprakelijkheid’. Bij een speelplein als 

feitelijke vereniging kunnen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld 

worden als er iets mis loopt. Binnen een vzw kan dit niet zomaar. Wat 

niet wil zeggen dat je dan als bestuurder de ene kemel na de andere mag 

schieten…

Je merkt het meteen: het gaat over het inschatten van risico’s, ook op 

bestuurdersniveau. Dat beetje extra administratieve rompslomp kan dus ook 

wel voordelen hebben.

We willen je daarbij zeker ook persoonlijk adviseren. Ik kan je in geuren 

en kleuren vertellen hoe het allemaal precies in elkaar zit of met welke 

zaken je allemaal rekening moet houden. Over statuten, boekhouding, 

jaarrekeningen en nog meer boeiends ;-). Contacteer ons dus zeker om een 

afspraak te maken!

Als je je in de tussentijd al wil informeren, neem er dan onze nieuwe 

brochure rond vzw-wetgeving bij.

Je vind ze op onze website:  

http://www.speelplein.net/data/infobrochure_VZWwetgeving.pdf

Speelse groeten,

Wim Van Leeuwen 

Lokale Ondersteuner Oost-Vlaanderen

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

O n s  s p e e l p l e i n  i s  m o m e n t e e l  e e n  f e i t e l i j k e v e r e n i g i n g  m a a r  w e  d e n k e n  e r a a n  o m  o v e r  t e s t a p p e n  n a a r  e e n  v z w - s t r u c t u u r.  L i j k t  j u l l i e d i t  e e n  g o e d  i d e e ?  E n  z o  j a ,  h o e  b e g i n n e n w i j  h i e r  h e t  b e s t  a a n ?  Wa a r  m o e t e n  w e  o p l e t t e n ?  Wa t  i s  e r  w e l  e n  n i e t  v e r p l i c h t ?

Ku n n e n  j u l l i e  m i j  v e r d e r  h e l p e n ?

G r o e t j e s ,
N o n a  Ve r b o v e n  
Ve r a n t w o o r d e l i j k e  v a n  s p e e l p l e i n  ‘ D i m i t r i s k i ’

HOTHOTHOT

GROEN. GROENER! GROENST? ECOSHIZZEL!
De lente is in ’t land en Eco Daddy voelt het kriebelen. Elk jaar daagt hij alle speelpleinen uit 

om te strijden voor de titel ‘Het Groenste Speelplein van Vlaanderen’. Ook dit jaar speelt iedereen voor de 

planeet! Vanaf mei kan je je inschrijven voor Ecoshizzel bij Jeugddienst Globelink. Wij komen naar je toe om 

jou en de andere animatoren al spelend op de proef te stellen. We sleuren jullie mee in een ongelooflijk groen 

avontuur en na een sessie boordevol inspiratie is het aan jullie: in een eigen Shizzel bewijzen jullie deze zomer 

de hoofdprijs waard zijn! 

Goe Gespeeld! is een pleidooi voor écht spelen! Met plezier stellen we vast dat besturen werk maken 

van (extra) speelruimte zoals speelbossen, maar vaak zijn die niet of slecht bereikbaar. Niet alleen de 

speelruimte moet toegankelijk zijn, ook de weg er naartoe. 

Op 18 april brengen we de bereikbaarheid van speelplekken in de actualiteit. In samenwerking met de 

stad Aalst plannen we een avontuurlijke wandeltrip (± 2,7 km) met zoveel mogelijk kinderen van de Markt 

naar het speelbos ‘Gerstjes’. We hopen dat ook jouw speelplein erbij is!  

Alle info op www.facebook.com/goegespeeld of www.goegespeeld.be   

Interesse? Laat het weten aan bert.breugelmans@staf.speelplein.net

Nieuwsgierig?  

www.globelink.be of zoek Eco Daddy op Facebook

PERSACTIE



De Saenhoevefeesten; een traditie!

Op het einde van de zomer sluiten we af met 

een groot speelpleinfeest. Iedereen is welkom: 

ouders, grootouders, buren… De kinderen 

krijgen de kans om hun ding te doen op het 

podium. De dansjes en toneeltjes oefenen we 

allemaal met veel plezier op voorhand in. Ook 

de randanimatie, inkleding, verkleding… zijn 

die dag van topniveau. En ’s avonds trakteren 

we iedereen op een feestje!

EEN RUBE GOLDBERGMACHINE

Rube Goldberg maakte cartoons van ingewikkelde machines 

die via een kettingreactie een simpele handeling onnodig 

langzaam uitvoert. Daarbij worden verschillende delen (bvb 

conservenblikken, kogels, touw…) zo opgebouwd, dat ze een 

kettingreactie geven die uiteindelijk helemaal aan het eind zijn 

doel bereikt. Klaar om enkele cartoons in het echt na te bouwen 

op je speelplein en uit te testen?!  www.rubegoldberg.com

Je hoeft niet de nieuwste (dure) snufjes op het speelplein te hebben 

om te kunnen spelen met technologie. In de kringwinkel en op de 

rommelmarkt vind je goedkope toestellen, die vaak perfect zijn om 

zotte speelideeën mee te bedenken.

HUISHOUDTOESTELLEN

Kapotte toestellen uit elkaar halen en er iets nieuws mee bedenken, 

is plezant. Misschien slaag je er zelfs in ze opnieuw aan de praat te 

krijgen? Want spullen die nog werken zijn uiteraard nog plezanter!

Een haardroger, molentje en zelfs het motortje van een kapotte PC 

kan je gebruiken om een pingpongbal door een doolhof te blazen, 

om voor turbulentie bij papieren vliegtuigjes te zorgen. 

Of wat dacht je van verf in een wip drogen, wasco’s smelten of een 

mini-hoovercraft bouwen?

Vervang bij een boormachine het boortje door een penseel en 

je hebt het ideale gerief voor action painting. Je kan proberen 

om penselen te bevestigen aan andere huishoudtoestellen met 

bewegende onderdelen (elektrisch snijmes, klopper, soepmixer…). 

Dat wordt lachen!

HOTHOTHOT

GROEN. GROENER! GROENST? ECOSHIZZEL!

Nieuwsgierig?  

www.globelink.be of zoek Eco Daddy op Facebook

PERSACTIE

OF EEN APP?

Op je smartphone kan je heel wat apps installeren die geluiden genereren. 
Een aantal leuke en actuele:
 Kermis soundboard (iphone) – Allé hoppaa! Custom soundboard (android) – Stel je eigen geluidsdatabank samen
 Safety first soundboard (android) – Zelf ‘smossen’ met Smos Stressman soundboard (android) – Nen eurooo!

SPELEN MET TECHNOLOGIE

             weeweewee 
Elke KiCK!-editie schuiven we jou een portie interessante speelpleinwebsites onder de neus.  

Deze keer ging Christoph Elaut, onze coördinator productontwikkeling bij de VDS en muziekman in hart en nieren, 

op zoek naar jingles, deuntjes, geluiden en melodietjes die je speelplein wat extra schwung kunnen geven! 

OP HET NET

www.ideajackpot.thnk.org

Een online jackpot voor ideeën. Het concept is simpel: voer enkele woorden in, waag een creatief gokje en kom 

zo tot een origineel idee. Gedaan met saaie thema’s! Vanaf nu originaliteit troef in al je animaties, spelletjes en 

inkledingen.

www.hetgeluidshuis.be

Een superleuke website vol met animatieve verrassingen. Om net dat extraatje aan je animatie toe te voegen! Niet 

alleen de opbouw van de site is zeer speels, je kan er ook gratis muziek en geluiden downloaden.

http://soundfxnow.com - http://www.audiencesounds.com/index.html

Dit zijn soundboards of online geluidsdatabanken! Je vindt er een hele verzameling geluiden, mooi in bruikbare 

categorieën gesorteerd. Superhandig om je animaties, activiteiten en speelhoeken dat extraatje te geven. 

GE ZIJT VAN ‘T SPEELPLEIN ALS… 

Deel het speelplein-familiegevoel en word lid van deze groep die op 2 maanden tijd maar liefst  

1600 speelbeesten telt! Vul de zin aan zoals andere reeds deden:

“Als je als kind elke zomer op het speelplein doorbracht! Mooie tijd,mooie tijd…” (Bo Beeckman)

“Als ge ondanks een gebroken voet in een loopgips toch op het speelplein gaat staan” (Tasha Bosman) 

Bedankt aan Koen Lieckens van speelplein Olefant (Olen) om deze fantastimastische groep op te richten!

DE SPEELHOEK

 Speelse groeten,                                         
                                           

                                     

Joke Dierickx & Jo Van den Bossche,                  

Voorzitter & Algemeen Coördinator

OP ZONDAG 25 MEI TREKKEN WE NAAR DE STEMBUS…

We stemmen dit keer Vlaams, Federaal, Europees. Gemeentebesturen moeten we alvast niet meer verkiezen, die  

komen stilaan op kruissnelheid na een 1ste jaar plannen maken en… besparen op zowat alle vlakken.

 Ook het jeugdwerk ontsnapt niet altijd, is dat wel verstandig? 

Enerzijds zou je kunnen stellen: “Ja maar, de gemeentebesturen vervullen alsmaar meer opdrachten voor alsmaar 

minder centen. Dus zoek de ‘schuldige’ maar hogerop, Vlaams of Federaal”. Anderzijds blijft het ondersteunen van 

het lokaal jeugdwerk logischerwijze ook een echt lokale bevoegdheid en moeten lokale beleidsverantwoordelijken 

toch wat verder denken dan op korte (6j) termijn. 

Als beleidsverantwoordelijke de schuld op een ander niveau steken, is maar flauw. Alsof niet elk niveau een rol van 

betekenis kan spelen. Bevoegdheden te over: op lokaal vlak ondersteuning in centen, logistiek en coachend personeel; 

op bovenlokaal niveau hebben we het dan over voorwaardenscheppende maatregelen rond brede school, opvang en 

vrije tijd, ruimteplanning; GAS-boetes versus responsabilisering van jongeren… Het gaat toch maar over één ding: onze 

kinderen, een warme samenleving, het verzekeren van ieders toekomst… Op àlle niveaus.

Is er wel een probleem? Want over één ding is iedereen het eigenlijk eens: het speelpleinwerk verricht in de samen-

leving baanbrekend werk op vele vlakken: welke jeugdwerkvorm slaagt er in zo divers te zijn, laat kinderen met een 

beperking inclusief deelnemen? Wie geeft kinderen nog voldoende uitdaging om avontuurlijk te kunnen spelen, zonder 

verplichting, op eigen tempo, in de eigen buurt? Wie neemt jongeren serieus en laat hen meedenken op beleidsniveau? 

Het speelpleinwerk scoort steevast bij de besten in alle onderzoeken, rapporten of overlegplatformen. Op z’n minst 

eigenaardig dat er dan toch ‘geknipt’ wordt in de middelen… De VDS pleit daarom met aandrang voor het behoud van 

de eigenheid van het speelpleinwerk.

Snoeien in de middelen van het speelpleinwerk die de kern raken? Niet echt een daad van goed bestuur, vinden we. 

Op zondag 25 mei trekken we naar de stembus… Je weet dat op elk niveau bepalende beleidsmaatregelen kunnen 

genomen worden. Maak dus ook hier jouw keuze voor de toekomst van spelende kinderen!

De VDS lanceert een uniform voor het 

speelplein in Vlaanderen en Brussel.

Tegen de zomer van 2014 kan je je groene 

speelbroek en gele T-Shirt bestellen met 

de mogelijkheid om je eigen logo te 

bedrukken. Alvast een preview op 

www.speelplein.net/uniform

REDACTIONEEL

ELEKTRICITEIT

Veel heb je niet nodig om een eenvoudig elektrisch circuit 

te maken. Met enkele batterijen, elektriciteitsdraad, 

lampjes, drukknoppen (bvb deurbel) kom je al een heel 

eind. Gooi er nog wat paperclips, spitpennen, spijkers, 

aluminiumfolie, alligatorklemmetjes en een zoemer bij en 

de mogelijkheden worden eindeloos. Elektrische deurbellen 

of beveiligingssystemen voor je kamp, een elektromagneet 

(elektriciteitsdraad rond een stalen spijker wikkelen en 

aansluiten op een batterij), communiceren via morsecode, een 

elektro-kwis, een ingewikkelde bibberspiraal of je eigen versie 

van Dokter Bibber...

een uniform 
voor het 

speelpleinwerk

veel plezier op de



FABLAB JUNIOR – THINK IT. MAKE IT. PLAY IT.

Deze zomer krijgen de tieners op jouw speelplein de kans om een week 

lang te spelen met de laatste technologische snufjes. Denk aan een 

3D-printer, een desktop lasersnijder en ander technologisch speelgoed. 

Dat is Fablab Junior!

Stel je voor: op maandag komen projectmedewerkers alles installeren op 

je speelplein. Op vrijdag komen ze alles weer ophalen. Daartussen krijg je 

vrijwel carte blanche om met je tieners creatief te experimenteren

Voel je het kriebelen om nu al aan de slag te gaan met de speelkansen van de 

toekomst? Ga dan na of jouw speelpleinwerking aan volgende voorwaarden 

kan voldoen: -  Jouw speelplein heeft tieners (10+)

-  Het materiaal kan een week lang in een goed afsluitbare ruimte  

   geplaatst worden,  waar ook een elektrische aansluiting is

-  Jouw speelplein kan 1 of 2 animatoren een tweedaagse opleiding  

   laten volgen

Deze zomer kunnen 50 speelpleinwerkingen gratis deelnemen aan dit project. 

Ben je er graag één van, mail dan pieter.verbanck@staf.speelplein.net

www.speelplein.net/documenten/nieuwtjes/folder.jpg 

www.facebook.com/fablabjuniorbelgium

crème  
fraîche

HOE BELEVEN KINDEREN JOUW SPEELPLEIN? DOE DE TEST!
In de zomer van 2013 voerde de VDS een belevingsonderzoek uit bij kinderen op het 
speelplein in Zemst en Kalmthout. Het resultaat lees je in het nieuwste dossier dat hoort 
bij ‘Speelaanbod organiseren, Handleiding voor speelpleinwerkers’ (Uitg Politeia).  

De uitspraken en ervaringen van de kinderen prikkelen om op je eigen 
speelplein aan de slag te gaan. Verder in het dossier vind je concrete 
methodieken om te ontdekken hoe kinderen over jouw speelplein 
denken, welke betekenis ze eraan geven en hoe ze ermee omgaan. 
Abonnees kregen het nieuwe dossier reeds toegestuurd.

Een abonnement nemen op toekomstige dossiers en de map 
‘Speelaanbod organiseren, Handleiding voor speelpleinwerkers’ 
aankopen (49 euro) kan via www.politeia.be

TAALSPELER, MEERTALIGHEID OP HET SPEELPLEIN
Al enkele jaren pakt de VDS uit met een stevig project rond meertaligheid op het speelplein. Aanvankelijk in Vlaams-Brabant en de rand rond Brussel, maar nu verovert Taalspeler héél Vlaanderen. Er verschenen reeds brochures, een visietekst, een poster met concrete taaltips en pictogrammen. Speelpleinen kunnen vorming of advies ter plaatse rond dit thema aanvragen, straffer nog: een procesbegeleiding.

En sinds kort is er de nieuwe Taalspelerbox zodat je de belangrijke dingen in één keer in huis haalt! 
Met deze doos kan je praktisch aan de slag met animatoren en hoofdanimatoren! 
Deze box is verkrijgbaar via www.materiaalmagazijn.be en kost 42 euro.

DE TAALSPELERBOX

een handpop met bijhorende tips Taalspelerposter

DNA 26 Taalspeler

stempel Taalspelerproof

voorbereidingsmethodiek

folder met het volledige Taalspeleraanbod

“Er mogen geen meisjes in het kamp, enkel jongens.”

een handig netwerkbundel  
en vele tips

handige 

pictogrammen

PROFITEER TOT 9 APRIL MEE VAN DE GROEPSAANKOOP VOOR 

KWALITATIEF SPEELMATERIAAL VIA 

WWW.MATERIAALMAGAZIJN.BE

Interesse in Taalspeler? www.speelplein.net/taalspeler

Vragen of info krijg je via taalspeler@staf.speelplein.net 

Of neem contact op met één van onze VDS-medewerkers: Elke, Wauter of Marjan.

de 6 windstreken

KiCK! - 1 - 2014
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 
vds@staf.speelplein.net

Redactie 
Charlotte Aertsen
Amke Bailleul 
Marjan Beullens 
Bert Breugelmans 
Sytse Carlé 
Johan Cluyts 
Hanne Cools 
Manu De Clercq 
Joris Diels 
Christoph Elaut 
Justine Hollevoet 

Nele Merlier 
Marjolein Mollet 
Karen Mommens 
Joke Putman 
Bart Straetman 
Wauter Temmerman 
Jo Van den Bossche 
Pieter Verbanck
Elke Verschueren 
Wim Van Leeuwen

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

Oplage 
5000 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 Vlaams-Brabant
- Vrijdag 25 april 2014: Speelpleincafé (Diegem) 
- Donderdag 22 mei: Uitwisselingsmoment speelpleinverantwoordelijken 
Alle info bij Marjan Beullens (vds.vlaamsbrabant@staf.speelplein.net of 015-28 73 99)

VDS Oost-Vlaanderen
- Woensdag 23 april 2014: Provinciale SpeelpleinVergadering (Gent)
- Zaterdag 3 mei 2014: Doe-Je-Zindag (Deinze)
Alle info bij Wim Van Leeuwen (vds.oostvlaanderen@staf.speelplein.net of 09-233 93 20)

VDS Antwerpen
- Donderdag 24 april 2014: Provinciale Speelpleinbijeenkomst (Mechelen)
- Donderdag 1 mei 2014: Speelpleincafé (Boom)
Alle info bij Johan Cluyts (vds.antwerpen@staf.speelplein.net of 015-28 74 50)

VDS Limburg
- Zaterdag 3 mei 2014: Vormingstrefdag Watt?! (Genk)
- Vrijdag 23 mei 2014: Speelpleincafé (Zonhoven)
Alle info bij Johan Cluyts (vds.limburg@staf.speelplein.net of 011-21 12 61)

VDS Brussel
- Donderdag 10 April 2014: BXL XXL Paaseditie (Brussel)
- Maandag 14 april - vrijdag 18 april 2014: Roadtrip Pasen (Brussel)
- Zaterdag 3 Mei 2014: Freine Jos (Brussel)
Alle info bij Wauter Temmerman (vds.brussel@staf.speelplein.net of 02-201 70 55)

VDS West-Vlaanderen
- Zaterdag 26 april 2014: Press Play
Alle info bij Justine Hollevoet (vds.westvlaanderen@staf.speelplein.net of 09-264 29 31)


