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DNA De ideale wereld trok op pad en zag dat 2014 een zomer was om U tegen te zeggen. We noteerden  

enkele nieuwe en opvallende trends bij de 570 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel.

U WAS WEER GEWELDIG DEZE ZOMER

Buren protesteren tegen einde  
speelpleinzomer

Steeds meer gebruik van tablets om  
kinderen in te schrijven

Meer en meer kinderen kunnen zelf  
kiezen wat ze doen op het speelplein

Tuinkabouter uitgeput na lange reis 
langs speelpleinwerkingen

Tieners palmen het speelplein in 

3D-printers veroveren het speelplein. 
Tuinkabouterinvasie verwacht in 2015!

Eerste 2 weken van de zomer  
kennen ongeziene stormloop

Tegen wat regen, daar kunnen 
wij wel tegen!

EAT
SLEEP
SPEELPLEIN
REPEAT

No comment :-)

Nieuwe minister van Jeugd erkent 
de waarde van het speelpleinwerk 

en trekt subsidies fors omhoog
Speelpleinwerk breekt alle records

REDACTIONEEL
ONDER DRUK...

Zware financiële tijden dienen zich aan. 

Wat we vandaag onder ogen krijgen, belooft niet veel 
goeds: onheilstijdingen over besparingen, lagere subsidies 
voor alle verenigingen uit het middenveld, de laatste  
restantjes provinciaal jeugdwerk die worden weggesneden 
(en nergens vervangen?), de lokale middelen voor jeugd 
die in de grote pot van het gemeentefonds zullen terecht-
komen (en verdwijnen in het niets?)…

Halve verklaringen als “Panikeer niet, wacht tot de cijfers 
er echt zijn” en “We zullen geen kaasschaaf toepassen 
in het jeugdwerk maar kijken naar de kwaliteit” of “We 
zullen niet besparen op beroepskrachten, want dan vallen 
misschien heel wat verenigingen in duigen. De besparingen 
op middelen zijn hopelijk ook tijdelijk” nemen de  
financiële onzekerheid niet weg. 
 
We zagen vóór de zomer de bui al hangen op lokaal vlak 
(remember onze campagne om de essentie van het  
speelpleinwerk te behouden).

Krijgen we nu ook op Vlaams vlak de volle laag?
Misschien kwam er al meer duidelijkheid tegen wanneer 
deze KiCK! van de drukpersen rolde. 
 
Of onze schrik voorbarig is of niet, wij weten het al-
leszins wel zeker: knippen in speelpleinwerk (of in 
jeugdwerk in het algemeen) is knippen in de toekomst. 
Ook dat lezen we her en der (oef!): “De laatste jaren 
werd heel veel rond inclusie gewerkt en dat is een goed 
model” of “Voor een belangrijk deel van het jeugdwerk 
zal niet heel veel veranderen, gewoon omdat dat deel 
al jaren zeer goed werk levert”.

Zullen we ons dan toch nog maar even ‘koest’ houden 
en, positief ingesteld als we zijn, nog maar even  
rekenen op de goede afloop? OK, doen we,  
jeugdwerkers zijn nu eenmaal constructief nietwaar?

Maar we steken nu toch ook onze vinger al op: 
we laten niet knippen aan onze toekomst, ook 
niet als dat maar voor 1 cent zou zijn (Goede 
strategie trouwens: laten uitschijnen dat het 
heel erg zal zijn, iedereen bang maken en dan 
uitpakken dat het toch nog meevalt (en maar 
een heel klein beetje erg is)). Nee, ook daar 
trappen we niet in!

We leverden al voldoende in en konden al te 
weinig groeien in de voorbije jaren. We steken 
dus nu onze vinger op maar kunnen die snel 
veranderen in een vuist! Blijf je mee alert met 
ons?!

Speelse groeten,

Joke Dierickx, Voorzitter 
& Jo Van den Bossche,  
Directeur Financiën, Planning en Strategie



' t Fluitje, Zingem

Wie zijn jullie?

De gemeentelijke speelpleinwerking ’t Fluitje is een 

gecentraliseerde werking die in de zomervakantie elke 

dag zo’n 80 kinderen van 3 tot en met 15 jaar verwelkomt. 

14 animatoren per dag spelen in de zomer met 620 

verschillende kinderen. Er is een open speelaanbod voor de 

(B)engels en Rakkapoenen, terwijl de Tieners deelnemen 

aan een activiteit of op uitstap gaan. ’t Fluitje bestaat 

sinds de zomer van 1995 en mocht deze zomer 20 kaarsjes 

uitblazen. Dat werd gevierd met speciale activiteiten, 

zoals een ballonnenwedstrijd, een reünie voor alle  

(oud-)animatoren en een spetterende slotactiviteit.

Wat maakt jullie bijzonder?

We zijn dan wel een gemeentelijk speelpleinwerking, toch 

is het bestuur van het speelplein redelijk zelfstandig:

we hebben een stuurgroep met een verkozen voorzitter 

en ondervoorzitter en we werken met werkgroepen die 

nadenken over verschillende zaken. 

Op die manier hebben de (hoofd)animatoren heel wat 

inspraak in wat er met het speelplein zal gebeuren.

Stilstaan, is achteruit gaan

Vroeger kozen we voor een gesloten aanbod, maar als 

pioniers in onze regio kiezen we al vele jaren resoluut voor 

een open speelaanbod. Vakantie, is je goesting doen! 

Het gevarieerde aanbod waaruit kinderen kunnen kiezen 

bestaat uit een crossparcours, een bouwdorp, een 

knutselhoek, een leeshoek en aangevuld met tal van 

activiteiten. De kinderen mogen overal spelen en elke dag 

is er overal wel iets te doen.

In 2002 ruilden we onze 2 locaties in voor een vaste stek in 

Ontmoetingscentrum ‘De Griffel’. Met de komst van deze 

nieuwbouw werd ook het aantal speelpleindagen uitgebreid. 

Top op vandaag blijft de gemeente investeren in 

de infrastructuur: voor de (B)engels kregen we 

het nabijgelegen KLJ-lokaal ter beschikking en 

sinds dit jaar is de speeltuin voorzien van nieuwe 

speeltuigen. We kunnen gebruik maken van de 

sporthal, de speelplaats van de gemeentelijke 

basisschool Ouwegem, een voetbalveld in Huise en 

een parkje in de buurt van het speelplein. 

Daarnaast kunnen we met trots zeggen dat onze 

tienerwerking heel erg geëvolueerd is. 

Dagelijks verwelkomen we zo’n 15 tot 20 tieners.

Een speelse speelpleinlocatie

‘De Griffel’ wordt elke zomervakantie heel speels 

ingekleed. Aan de inkom tonen we foto’s van alle 

animatoren zodat ouders en kinderen weten bij 

wie ze terecht kunnen. Verder werken we met 

speelhoeken waarbij we zo veel mogelijk van de 

beschikbare ruimte proberen te benutten, bvb. een 

leeshoek in de gang. Deze zomer stond er ook een 

ingeklede caravan en geregeld sjorren de kinderen 

zelf nieuwe speeltuigen. Iedereen vindt makkelijk 

de weg door de wegwijzerpaal op het centraal 

gelegen terras. Speelkansen genoeg!

on the spot!

H e y  V D S ,

D e z e  z o m e r  h e e f t  o n s  C o l l e g e  b e s l i s t  d a t  k i n d e r e n  u i t  e e n  a n d e r e  g e m e e n t e  m e e r  m o e t e n  b e t a l e n  v o o r  o n z e  s p e e l p l e i n w e r k i n g d a n  k i n d e r e n  u i t  o n z e  e i g e n  g e m e e n t e . 

H i e r d o o r  h e b b e n  w e  w e l  w a t  b o z e  o u d e r s  g e h a d  a a n  o n z e  i n s c h r i j v i n g s t a f e l .  I s  d a t  e i g e n l i j k  a l l e m a a l  w e l  w e t t e l i j k ?

M a u d  v a n  s p e e l p l e i n  H a e z e b r o u c k

NIEUWE ATTESTENREGELING

Over exact één jaar lanceert de Vlaamse Overheid een nieuwe regelgeving rond geattesteerde kadervorming. 

Het is de bedoeling om de kwaliteit op te trekken en de ganse attestenregeling te generaliseren (hetzelfde 

voor alle jeugdwerkvormen). Op 1-10-2015 verandert er bijgevolg ook heel wat voor de VDS, de speelpleinen 

en alle cursisten animator, hoofdanimator en instructeur in het jeugdwerk. 

Enkele nieuwigheden: 

-  iedere stagiair(e) werkt met hetzelfde stageboekje, ongeacht bij welke erkende organisatie hij/zij een  

   cursus volgde

-  er komt een opleiding voor lokale stagebegeleiders om de begeleiding van stagiair(e)s kwalitatief op  

   hetzelfde niveau te kunnen aanpakken

-  elke stagiair(e) kan op het even welk speelinitiatief (met erkende stagebegeleiders) zijn/haar stage doen

-  …

Vanaf oktober 2014 – één jaar op voorhand dus – start de VDS met een informatie- en ondersteuningscampagne 

om alle speelpleinen klaar te stomen tegen de start van deze vernieuwde regelgeving. We organiseren 

bijkomende info- en vormingsmomenten per regio en geven extra aandacht aan het thema tijdens de  

VDS-trefdagen in het voorjaar. 

Nu al meer weten?  

 

Vraag er naar bij je VDS-ondersteuner of bij christoph@speelplein.net

Plan van aanpak voor het komende werkjaar: 

                        www.speelplein.net/nieuwewetgevingattesten

Contact: 

Mieke Meire

09 389 01 31 

speelpleinzingem@hotmail.com

www.facebook.com/speelpleinzingem

 

Dag Maud,

Een boeiende vraag, we hebben ons even aan het opzoeken gezet!

We namen de Belgische en Europese regelgeving even door (moet je ook eens 

doen :-)): In de antidiscriminatiewet van 2007 staan een aantal vormen van 

discriminatie zoals leeftijd, geloof, handicap, seksuele geaardheid…  

Een discriminatie op basis van woonplaats staat niet vermeld.

M.a.w. steden of gemeenten die een verschil in prijs aanrekenen voor 

kinderen binnen/buiten hun gemeente zijn niet in strijd met deze wet.

Ook voor de rechtspraak is het geoorloofd een verschil te maken omdat 

ouders van kinderen die in de gemeente wonen, via hun gemeentebelasting al 

een bijdrage doen. Ouders van kinderen buiten de gemeente doen dit niet.

Tot daar de wet. Want de VDS, hierin gesteund door het Centrum voor 

Gelijkheid van Kansen, betreurt dit echter ten zeerste en staat niet achter 

zo’n verschil in prijs. Wat met kinderen van gescheiden ouders die in een 

andere gemeente gedomicilieerd staan, wat met kinderen die een vriendje 

willen meenemen, wat met kinderen die wel in de gemeente naar school 

gaan? Je moet als kind maar eens een straat verder wonen en plots het 

dubbele moeten betalen…

Sommige gemeenten trachten hiermee extra inkomsten te genereren, maar 

in de praktijk levert het vaak niet op. Door de maatregel nemen minder 

kinderen uit andere gemeenten deel en anderzijds is het percentage van 

kinderen uit een andere gemeente sowieso vaak klein.

Bovendien leidt dit vaak tot een vicieuze cirkel. Als de ene gemeente dit 

toepast, volgt al snel de naburige gemeente waardoor de situatie geheel 

absurd wordt. Op elk speelplein komen er kinderen uit een andere gemeente, 

solidariteit zou dan mooi zijn! En het maakt dus eigenlijk ook geen verschil, 

laat je politici daar maar eens over nadenken ;-)

Onze slogan blijft: Vakantie? Op het speelplein! 

Voor alle kinderen, ook die uit een andere gemeente!

Speelse groeten,

Marjan,

jouw Lokaal Ondersteuner VDS

vanaf 1 oktober 2015

HOTHOTHOT



NIEUWE ATTESTENREGELING
vanaf 1 oktober 2015

ONTSPANNING VOOR JE ANIMATORENDE SPEELHOEK

WEE
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We doken deze keer in de App-stores en ontdekten:

Magisto (IOS & Andriod, gratis) 
Maak zonder moeite een cool filmpje van een dag op 
het speelplein. Selecteren, thema kiezen, leuk deuntje 
toevoegen en hupsakee!

Super sound box (IOS & Andriod, gratis) 

Til je inkleding naar een hoger niveau met 
leuke geluidjes! Even “Soundbox” ingeven in 
de App-store en BAM! er staan tientallen gratis 
Apps voor je klaar “KACHING KACHING!”

Soundbox free (Andriod, gratis) 

SCVNGR (IOS & Andriod, gratis) 

Voor één dag mogen de tieners hun smartphone wél een hele dag gebruiken. Daag ze uit om de meest  
gekke stoten uit te halen: rond het speelplein, in de stad of onderweg.  
Een soort doe-het-zelf ‘geocaching’ met eindeloos veel mogelijkheden. Have Fun!

Nu de zomerdrukte even is gaan liggen, verleggen de speelpleinen hun focus weer een beetje van de 
kinderen naar de animatoren. Tijd voor evaluatie, nieuwe plannen en ontspanning. Mits wat creativiteit 
kan je die ontspanning op verplaatsing én kosteloos doen. We leveren alvast wat inspiratie:

‘Winkeltje’ spelen
In een grootwarenhuis of shoppingcenter zijn 
er speelmogelijkheden zat. Een old skool 
spelletje verstoppertje of tikkertje, iemand 
van je animatoren die het product van de dag 
aanprijst, Gotcha!, een modeshow met de 
verkleedkleren van het speelplein, je neemt 
de plaatsen in van enkele etalagepoppen, 
een zelf gefabriceerd spel… Was jij bij de 500 
mensen die deze zomer zelfs ‘massaverstop-
pertje’ mochten gaan spelen in IKEA Wilrijk? 

Speelplein Bastards
Tussen pot en pint bedenk je met je speel-
pleinvrienden enkele grappige candids. 
Inspiratie vind je in de duizenden filpmjes op 
‘tsjoetsjoep’. Lachen, gieren, brullen… maar 
hou het bovenal plezant voor iedereen!

Op huisbezoek
Ga samen met alle animatoren Nieuwjaar 
zingen en passeer het huis van elke animator. 
Het is een leuke manier om de ouders van de 
animatoren te leren kennen en omgekeerd 
vinden zij het leuk om jullie even te ‘soigne-
ren’ en te kijken met wie hun zoon of dochter 
in het speelplein zit.

Kaarten en bingo op café
Verkleed als de bomma- en bompabrigade trek je er 
met je spel kaarten en bingotoestel op uit naar een 
lokaal café. Het wordt helemaal komisch als je ook 
andere stamgasten kan betrekken. Uiteraard voorzie 
je enkele speelpleinprijzen voor de winnaars.

En nog deze algemene tips:
- Zorg er voor dat je met je speelplein een positieve  
  uitstraling hebt naar iedereen die je tegenkomt
- Breng de eigenaars of verantwoordelijken op de  
  hoogte wanneer je in winkels, bibliotheken of  
  andere ruimten gaat spelen

                                                    Veel plezier! 

CREME FRAICHE What's new bij de VDS...

Wil je aantonen waarom speel-
pleininfrastructuur belangrijk is? 
Wil je je lokaal verhuren? Zoek je 
een checklist om nieuwe locaties 
te gaan verkennen? Wil je net dat 
tikkeltje meer voor je speel- 
pleininfrastructuur? Zoek je 
concrete tips voor een bepaald 
onderdeel van je binnen- of bui-
tenruimte? Dan zal deze DNA je 
alle antwoorden kunnen bieden!  
De DNA valt dit najaar in de 
speelpleinbrievenbus.
(gratis voor de VDS-leden)

DNA Een steentje in de rug.  
Infrastructuur op het speelplein.

Inleven en verkleden zijn voor kinderen 
heel normaal. Ook op het speelplein is 
fantasie een vaste waarde. Toch vinden 
animatoren het niet altijd evident om 
verkleed en ingeleefd rond te huppelen 
op hun speelplein. Een goed spel is vol-
doende, maar dat beetje extra maakt 
het af! Vergelijk het met een cupcake: 
natuurlijk is de cake op zich al lekker, 
maar met een kleurrijke suikerlaag, 
felle snoeppareltjes en een ferme laag 
glazuur wordt de cupcake om duimen 
en vingers van af te likken!
Doorheen deze DNA geven we je heel 
wat ‘tips en tricks’ om jouw verkleed- 
en decorskills naar een hoger level te 
brengen. Alvast veel succes! De DNA 
mag je dit najaar verwachten. 
(gratis voor de VDS-leden)

DNA It's Showtime. 
Inkleding en animatie op het speelplein

Mis je de speelpleinzomer al een beetje? En wil je het 
vooral volgend jaar nóg beter doen? Ga dan samen met je 
ploeg aan de slag met dit VDS-evaluatie-instrument.  
Bekijk je speelplein door een kinderbril en evalueer de 
speelkansen vanuit materiaal, infrastructuur, animatoren 
en kinderen. 

Het evaluatie-instrument bestel je via  
info@materiaalmagazijn.be.

Wens je de nodige begeleiding? 
 Dat kan! Vraag het aan je lokaal ondersteuner. 

Evalueren met een kinderbril

PUBLICATIES NIEUW VOLK&

Je volledige naam: 
Elke Irène Henri Verschueren

Waar heb je al allemaal gespeeld: Speelplein Zomergrab-
bel in Mortsel, (groeps)leiding Scouts 43 Sint-Benedictus 
in Mortsel, Adjunct Gouwcommissaris Vorming bij Gouw 
Opsinjoor van Scouts en Gidsen Vlaanderen

Je favoriete verkleedoutfit: roze sokken met een bontje, 
een jaguarprintrokje en -topje, een roze vlinderbril en 
haar zoals Amy Winehouse.

Je gekste speelpleinervaring: Het leukste wat ik ooit 
deed was een spel in het donker in één van de oude tun-
nels vol vleermuizen in Fort IV in Mortsel. Heel spannend 
en nieuw voor de kids.

Favo speelpleinsong: Moussier Tombola – Logobitombo

Je taak binnen de VDS: Ploegcoach van VDS Vlaams- 
Brabant en medewerker van het project Taalspeler

Je volledige naam: Frederik Weckhuysen (mama en papa waren zo lief om 
die leuke tussennamen te laten vallen :-))

Waar heb je al allemaal gespeeld: Speelplein Hest, Speelplein Weyneshof 
en 3 jaar leiding bij Chiro Booischot, 6 jaar als VDS-vrijwilliger waar ik 
voornamelijk cursus heb gegeven

Je favoriete verkleedoutfit: Als eiland – hoe meer bloot, hoe beter!

Je gekste speelpleinervaring: Animatoren tijdens een animatorenactiviteit 
van het dak van de buren halen.

Favo speelpleinsong: Lipstick – I’m a raver

Je taak binnen de VDS: Lokaal ondersteuner Antwerpen – Limburg
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vds oost-vlaanderen 
Cursusnieuws - Herfstvakantie (28/10-1/11/2014): cursus hoofdanimator (Gent)

- Kerstvakantie (26-30/12/2014): cursus verdere vorming animator

- Krokusvakantie (16-21/02/2015): cursus animator (Gent)

- Krokusvakantie (16-20/02/2015): cursus hoofdanimator (Zomergem)

- Weekendformule (13-15/03/2015 + 20-22/03/2015): cursus  

  hoofdanimator (Gent)Zeker te noteren - 17-19 oktober 2014: STuurBuurKuur (Dendermonde)

- 5 november 2014: Provinciale SpeelpleinVergadering (Gent)

Alle info bij Wim Van Leeuwen op het VDS steunpunt in Gent

(vds.oostvlaanderen@speelplein.net of 09-233 93 20)

vds vlaams-brabant 
Cursusnieuws 
- Herfstvakantie (28/10-01/11/2014): cursus animator verder  
  vorming / Play-back (Overijse)
- Krokusvakantie (15-20/02/2015): cursus animator (Affligem)
- Weekendformule (13-15/03/2015 + 20-22/03/2015): cursus  
   hoofdanimator (Sint-Jans-Molenbeek)
Zeker te noteren   
- Woensdagavond 19 november 2014: Startvergadering SMOSweekend 
- 15-16 november 2014: Stuurgroepenweekend Over-Stuur (Linden)
- 6-8 maart 2015: SMOS2015 (Hoge Rielen Kasterlee)

Alle info bij Marjan Beullens op het VDS steunpunt in Mechelen
(vds.vlaamsbrabant@speelplein.net of 015-28 73 98)

Confetti, toeters en bellen

Er werd afgelopen speelpleinzomer ook gevierd en gejubileerd dat het een lieve lust was.  
Proficiat feestvarkens:

- 40 jaar Brusselse VGC Speelpleinen
- 40 jaar spw PIRIPIRI vzw (Grote Brogel)
- 20 jaar De Speeldooze (Waregem) 
- 50 jaar Speelplein Pietieterken (Zele) 
- 25 jaar Speelplein Olefant(Olen)
- 25 jaar Speelplein Patjoepel (Zomergem) 
- 20 jaar Speelplein 't Fluitje (Zingem) 
- 20 jaar Speelplein Vilvoorde
- 25 jaar Speelplein Ruimte (Zoutleeuw)
- 25 jaar Speelewei (Haacht) 

Speelplein De Oase uit Sint-Martens-Latem mocht afgelopen zomer zijn intrek ne-
men in nieuwe speelpleingebouwen. Proficiat!

In Assenede verwelkomen we Marlies Goethals als nieuwe speelpleinverantwoorde-
lijke. Heel veel succes en plezier!

Kaboom, het speelplein in Berlare opende vorige zomer haar deuren voor 7 tot 
15-jarigen, wat direct voor een verdubbeling van hun kinderaantal zorgde. We zijn 
benieuwd voor volgende zomer!

Speelplein Spelemee Buggenhout start dit jaar met een vernieuwde animatorenwer-
king met vooral veel fun, inspraak van de ploeg en veel plannen voor de toekomst!

De ‘GoeGespeeld!-actie’ in Brussel waaraan 6 speelpleinen meewerkten, was goed 
voor een namiddag speelplezier in de stad met ongeveer 350 kinderen!

We zwaaien Jana van speelplein Molenbeek uit. Bedankt voor de fijne samenwer-
king en veel geluk in jouw nieuwe job!

Op speelplein de Rivieren in Ganshoren zijn dit jaar volledig nieuwe WC’s geplaatst! 
Veel waterspeelplezier gewenst!

Speelplein Machelen-Diegem hield in augustus een inter-speelplein-trefbaltoernooi 
voor de animatoren van alle Vlaams-Brabantse speelpleinen. Speelplein Alles Kids 
uit Kortenberg mocht naar huis met de wisselbeker en de belofte om volgend jaar 
het toernooi te organiseren.

Speelplein Hoeselt kreeg deze zomer een Poolse delegatie op bezoek. Binnenkort 
is het dan weer aan de Hoeseltse jeugd om een kijkje te gaan nemen in Polen! 
Op speelplein Don Bosco in Halle ontdekten dan weer 4 Maltese speelbeesten wat 
speelpleinwerk is.

Er werd deze zomer een kortstondige hittegolf gemeten in Lier: 46°C! De schuldige? 
De Soirée 2014 – A feast in the middle east, een samenwerking tussen VDS Antwer-
pen en de Speelmicroob Lier waarbij zo’n 442 speelbeesten hun dansbenen kwamen 
losgooien!

Speelplein Wollebos Turnhout heeft er een sappige anekdote bij. Afgelopen zomer 
haalden ze 2 vaccins op in  
Brussel tegen hondsdolheid na vleermuizenbeten, ne keer iets anders.

vds antwerpen 
Cursusnieuws 

- Herfstvakantie (25-28/10/2014): cursus hoofdanimator (Mol)

- Krokusvakantie (15-20/02/2015): cursus animator (Geel)

Zeker te noteren 

- 7-9 november 2014: Stuurgroepenweekend DENKdagen (Zandvliet)

Alle info bij Fre Weckhuysen op het VDS steunpunt in Mechelen

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

de 6 windstrekenvds brussel Cursusnieuws 
- Krokusvakantie (15-20/02/2015): cursus animator (Beersel)

- Weekendformule (13-15/03/2015 + 20-22/03/2015): cursus  

  hoofdanimator (Sint-Jans-Molenbeek)
Zeker te noteren - 3-5 oktober 2014: Denkweekend
Alle info bij Wauter Temmerman op het VDS steunpunt  

in Mechelen (vds.brussel@speelplein.net of 015-28 73 97)

vds limburg 
Cursusnieuws 
- Kerstvakantie (27-30/12/2014): cursus hoofdanimator (Neerpelt)
- Krokusvakantie (16-21/02/2015): cursus animator  
  (Meeuwen-Gruitrode))
Zeker te noteren 
- 7-9 november 2014: Stuurgroepenweekend Goe Gedacht! 
  (Hechtel-Eksel)

Alle info bij Fre Weckhuysen op het steunpunt in Mechelen 
 (vds.limburg@staf.speelplein.net of 015 28 74 50)

vds west-vlaanderen Cursusnieuws 
- Herfstvakantie (27/10-01/11/2014): cursus animator    (Kemmel)
- Herfstvakantie (27/10-01/11/2014): cursus verdere vorming    (Kemmel)
- Kerstvakantie (26-31/12/14): cursus animator    (Oostduinkerke)

Alle info bij Nele Merlier op het VDS steunpunt in  Gent (vds.westvlaanderen@speelplein.net of 09-264 29 31)

cursus instructeur in het jeugdwerk
Schrijf je in via www.speelplein.net > cursusinfo

- 07-09/11/2014 + 14-16/11/2014: regio Gent 

(weekendformule)

- 14-17/05/2015: regio Brussel

- 26-29/08/2015: regio Leuven

Alle info op het VDS secretariaat in Mechelen  

(vdsinfo@speelplein.net of 015-28 73 90)

G  -spot


