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WAT WIL JIJ LATER WORDEN? 

Bijna 23.000 animatoren geven jaarlijks het beste van zichzelf. Het is 
niet vanzelfsprekend wat deze jongeren op het speelplein doen tijdens 
hun eigen vrije tijd. Ze zorgen ervoor dat kinderen écht vakantie bele-
ven. En dat willen we niet zomaar laten voorbijgaan. Daarom organise-
ren we op donderdag 29 juli voor de 5de keer een Dag van de Animator. 
Speciaal voor die gelegenheid ontwikkelden we in ons supergeheime labo 
de ‘word-wat-je-wilpil’. Een doosje Tic Tacs met gewenste bijwerkingen: 
wilde strijdkreten, brede glimlach, enthousiasme en intens speelplezier. 
Dé ingrediënten voor een geslaagde Dag van de Animator!

MEER WETEN? www.speelplein.net/dagvandeanimator
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FOCUS OP 
WAT WÉL KAN   
 tekst:  Jana Thys - VDS-vrijwilliger

Vorige zomer stond ik voor 
het eerst op een speelplein, 
net 16 geworden en veel zin 
om met kinderen te spelen. 
Het was allemaal een beetje 
spannend, maar ik vond het 
de max. Na mijn eerste week-
je speelplein besloot ik mij 
dan ook in te schrijven voor 
een animatorencursus. Een 
paar weken voor aanvang van 
de cursus kreeg ik jammer 
genoeg het nieuws dat corona 
er een stokje voor stak. De 
cursus zou digitaal doorgaan. 
“Oh nee, als dat maar goed 
komt”, dacht ik. 

In het begin was het een 
beetje zoeken, maar gelukkig 
kwam alles goed. Ook al 

verliep de cursus digitaal, de 
sfeer zat goed! We waren dan 
misschien wel wat gelimiteerd 
in wat we konden doen, toch 
waren er nog altijd dingen 
die we wél konden doen. We 
mochten fysiek niet samen-
komen en zaten elk achter 
onze eigen computer en 
toch vormden we een hechte 
groep! Samen dansen voor 
onze computer, elke dag 
onze gekste outfi t aandoen of 
gewoon super vals zingen, het 
waren die kleine zaken die 
mijn cursus zo tof maakten.

En misschien is dat iets wat 
we de laatste tijd vergeten. 
Ook al zijn er nog steeds 
maatregelen die ons doen en 

laten bepalen, we kunnen 
de boel nog steeds leuk 
maken door te genieten van 
de dingen die we juist wel 
mogen. Niet alleen op cursus, 
maar ook deze zomer op het 
speelplein. Ga op zoek naar 
je eigen kleine gelukskes deze 
zomer, steek daar je energie 
in en haal ze er 100% gegaran-
deerd weer uit. Zo wordt de 
zomer opnieuw van ons!  

Trotse drager van

Het WATWAT label

www.watwat.be

COLOFON
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Drukwerk: De Riemaecker Printing bvba; Nukerkeplein 9; 9681; Maarke-
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Hoe geraak je in deze coronatijden in de speelpleinsfeer? Hoe zet je 
jouw speelbeestmodus aan met al die extra maatregelen om je heen? 
Heel simpel: zoek het niet te ver. Want speelplezier zit ook in kleine 
dingen. Focus je deze zomer op wat wél mag en kan en laat corona 
je niet tegenhouden als animator. Vakantie op het speelplein voor 
iedereen. Wees jezelf en speel vollenbak!

KLEINE 
GELUKSKESGELUKSKES

SPEELBEEST 
MODUS AAN
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SPEEL VOLUIT, MAAR DENK ERAAN…

3   Hou afstand  
buiten 
je bubbel.

4   Blijf thuis als 
je ziek bent.

1   Was vaak 
handen met 
water & zeep.

2   Blijf in je 
bubbel spelen.

5   Speel zoveel 
mogelijk 
buiten.

HALLO, 
VAKANTIEGEVOEL

appel als vieruurtje, om deel 
te nemen aan een activiteit of 
gewoon even te chillen, om je 
boterhammen op te eten aan 

ander wil samen met vrienden 
TikTok dansjes maken. Het 
ene kind vindt uitdaging in een 
avonturenparcours, een ander 

Ongeacht de opgelegde en 
soms beknottende maat-
regelen is het de taak van 
speelpleinwerkingen om 
kinderen zoveel mogelijk 
vakantie op het speelplein te 
laten beleven. Maar wat is 
dat nu eigenlijk, ‘vakantie op 
het speelplein’? Vakantie voor 
kinderen is eigenlijk niet veel 
anders dan voor volwassenen. 
Het staat gelijk aan mogen en 
niet moeten. Het gaat om de 
eigen ‘vrije’ tijd van kinderen 
die ze zelf en ‘zonder agenda’ 
vorm kunnen geven. Het is kie-
zen waar je zin in hebt. In een 
samenleving waar er al zoveel 
verwacht wordt van kinderen, 
kan het speelplein tijdens 
vakanties een verademing zijn. 
Vakantie op het speelplein 
is de vrijheid om te kiezen 
voor een banaan of liever een 

“ALS SPEELPLE INWERKING  PROBEER  JE 
EEN PR IKKELENDE  OMGEV ING  TE  CREËREN 
D IE  K INDEREN U ITNODIGT  OM 
TE  SPELEN”
tafel of op een leuk plekje aan 
‘t grasveld. Op dat moment 
ervaar je een écht vakantie-
gevoel! Als speelpleinen willen 
dat kinderen dat vakantiege-
voel ervaren, dan zijn keuze 
én variatie dus noodzakelijk. 
En elk kind is anders. Het ene 
kind wil spelen op de schom-
mel, een ander wil meedoen 
aan een fantasiespel, nog een 

zoekt comfort in een zelfge-
bouwd kamp of leest strips. De 
opdracht voor speelpleinen is 
hier om een speelomgeving te 
creëren met zoveel mogelijk 
speelmogelijkheden voor alle 
kinderen. Elk kind moet op 
zoveel mogelijk momenten 
van de dag zijn/haar/hun 
goesting vinden en vrij zijn om 
te kiezen.
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COMPLIMENTEN  
GEVEN EN KRIJGEN

Je zal merken dat je een 
betere band kan opbouwen 
met iemand die je compli-
menten geeft. De dagelijkse 
omgang met elkaar zal vlotter 
verlopen. Ook moeilijkere 
momenten kan je dankzij deze 
opgebouwde band beter door-
staan. Bovendien kunnen com-
plimenten ook een positief 
effect hebben op het zelfver-

Zowel kinderen als animatoren 
bloeien op van een welge-
meend compliment. Want niks 
is plezanter dan een oprechte 
merci, een schouderklopje of 
wat positieve feedback. Het 
doet iedereen deugd, maar het 
gebeurt soms te weinig. Noch-
tans zijn de positieve effecten 
van complimenten geven van 
onschatbare waarde. 

ders, het speelmateriaal en 
de speelinfrastructuur (zowel 
binnen als buiten). Binnen de 
eigen mogelijkheden moet een 
speelpleinwerking trachten 
deze vier elementen en de 
interactie ertussen verder uit 
te bouwen, met als doel een 
werking uit te bouwen met een 
avontuurlijk en geborgen ka-
rakter, gericht op speelplezier 
en optimale belevingskansen.
Door de coronamaatregelen 
lijkt het soms zeer moeilijk 
om zo’n prikkelende omge-
ving te organiseren. Veel tijd 
en energie gaat verloren aan 
het naleven van de geldende 
regels. Maar, we schreven het 
reeds in onze vorige Pit., de 
coronamaatregelen leverden 

ook kleine lichtpuntjes op, 
zoals het (her)ontdekken vvan 
de ‘C’ van comfort uit de VI-
CU-meter, de graadmeter voor 
intens spelen. 
In deze Pit. willen we focussen 
op een tweede lichtpuntje 
dat gestimuleerd wordt in 
het coronatijdperk: de kleine 
gelukskes. Want we zouden het 
haast vergeten, maar speelple-
zier kan je ook in kleine dingen 
vinden. Dingen die wél nog 
kunnen op het speelplein. Zelfs 
binnen deze vier elementen 
die een prikkelende omgeving 
creëren. Daarom inspireren 
we je in wat volgt graag met 
leuke, kleine gelukskes die 
je deze zomer kan uittesten 
tijdens je werking.

trouwen en de motivatie van 
deze persoon. Ze zeggen toch: 
geef mensen een pluim en ze 
krijgen vleugels. Maar geen 
complimenten krijgen zonder 
er zelf te geven natuurlijk. 
Let er actief op om kinderen 
en mede-animatoren een com-
pliment te geven wanneer je 
iets positief opmerkt, op een 
onverwachts moment, … 

“WE ZOUDEN HET 
HAAST VERGETEN, 
MAAR SPEELPLEZ IER 
KAN JE  OOK IN 
KLE INE  D INGEN 
V INDEN”

Maar hoe doe je dit? Hoe kan 
je deze ideeën installeren op 
je speelplein? Als speelplein-
werking probeer je een prik-
kelende omgeving te creëren 
die kinderen uitnodigt om te 
spelen. Een omgeving waar de 
aanleidingen om te spelen ko-
men van de interactie tussen 
de kinderen zelf, de begelei-
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“EXPER IMENTEER  EN 
VAR IEER  ER  DEZE 
ZOMER  OP LOS  
EN CREËER  ZO 
N IEUWE KLE INE 
GELUKSKES”

ONVERGETELIJKE 
ACTIVITEITEN
Nog wat napraten met de 
andere animatoren na een 
drukke speelpleindag, soms 
hoeft het niet meer te zijn 
dan dat. Maar het kan ook leuk 
zijn om samen af en toe een 
activiteit te doen met de hele 
animatorenploeg. Probeer je 
activiteiten zoveel mogelijk af 
te stemmen op de groep, want 
niet elke activiteit past bij de 

interesses van de animatoren 
of komt goed uit qua timing. 
Animatoren vinden het ook fijn 
om inspraak te krijgen in de 
keuze en planning van deze ac-
tiviteiten. Misschien willen ze 
zelfs initiatief nemen om zelf 
een activiteit in elkaar te ste-
ken. Experimenteer en varieer 
er deze zomer op los en creëer 
zo nieuwe kleine gelukskes.



SOMS IS HET GE-
WOON LEUK OM 
SAMEN TE SPELEN…
MAG HET 
WAT SPEELSER?
•  Beauty-avond met een mas-

sagesalon, gezichtsmaskers 
en scrubs.

•  Verrassingstocht: deel de 
animatorenploeg op in ver-
schillende duo’s. Elke duo is 
verantwoordelijk voor een 
activiteit/snack/… op één 
van de tussenstops.

•  Getest en goedgekeurd: test 
samen het speelmateriaal voor 
deze zomer uit en geef punten.

•   Spanning ten top: speel ‘wie 
is de speelpleinmol’, speel 
paintball met blaaspijpjes 
en propjes papier en verf, 
vertel spookverhalen en 
speel daarna een spannende 
queeste waar een mysterie 
moet ontrafeld worden.

HOU HET SIMPEL…
OLD BUT GOLD
•  Samen een terrasje doen 

of iets gaan eten

• Naar de cinema gaan

•  Een speelpleinbarbecue 
organiseren

•  Een wedstrijdje bowlen

•   Gezelschapsspelletjes 
spelen

•  Een feestje bouwen

DOSSIER: KLEIN GELUKSKEPit Nº22

ORGANISEER 
EEN KLASSIEKE 
ACTIVITEIT, MAAR… 
MET EEN TWIST
• In een bepaald thema:

team ridders vecht voor de 
overwinning tegen team 
piraten tijdens een Kubb-tor-
nooi, enkele Disney-fi guren 
doen mee aan het kampioen-
schap darts, doe een stads-
wandeling als bejaarden,…

•   Op een atypische locatie: 
drive-in cinema op het 
speelplein, fancy tafelen in 
een bos,…

•  Op een ander moment dan 
normaal: Halloween in de 
zomer, waarom niet?

•  In ’t echt of in ’t groot/klein: 
een smokkelspel of Among 
Us in je eigen buurt, een XL-
kookavond om een wereldre-
cord te breken: de grootste 
petit-beurretaart ter wereld.

“GETEST  EN 
GOEDGEKEURD :

TEST  SAMEN HET 
SPEELMATER IAAL 
VOOR DEZE  ZOMER  
EN GEEF  PUNTEN” •  Verrassingstocht: deel de 

animatorenploeg op in ver-
schillende duo’s. Elke duo is 
verantwoordelijk voor een 
activiteit/snack/… op één 
van de tussenstops.

•  Getest en goedgekeurd: test 
samen het speelmateriaal voor 
deze zomer uit en geef punten.

•   Spanning ten top: speel ‘wie 
is de speelpleinmol’, speel 
paintball met blaaspijpjes 
en propjes papier en verf, 
vertel spookverhalen en 
speel daarna een spannende 
queeste waar een mysterie 
moet ontrafeld worden.

HOU HET SIMPEL…
OLD BUT GOLD
•  Samen een terrasje doen 

of iets gaan eten

• Naar de cinema gaan

•  Een speelpleinbarbecue 
organiseren

•  Een wedstrijdje bowlen

•   Gezelschapsspelletjes 
spelen

•  Een feestje bouwen

nooi, enkele Disney-fi guren 
doen mee aan het kampioen-
schap darts, doe een stads-
wandeling als bejaarden,…

•   Op een atypische locatie:   Op een atypische locatie: 
drive-in cinema op het 
speelplein, fancy tafelen in 
een bos,…

•    Op een ander moment dan Op een ander moment dan 
normaal:normaal: Halloween in de 
zomer, waarom niet?

•  In ’t echt of in ’t groot/klein: In ’t echt of in ’t groot/klein: 
een smokkelspel of Among 
Us in je eigen buurt, een XL-
kookavond om een wereldre-
cord te breken: de grootste 
petit-beurretaart ter wereld.

EN GEEF  PUNTEN”
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GADGETS 
AAN SCHERPE 

PRIJZEN
Heb je nog geen bedan-
king voorzien voor de 
animatoren deze zomer? 
Dan is onze tijdelijke 
actie iets voor jouw 
speelplein: tot en met 
31/12/2021 bestel je 
een drinkfl es, brooddoos, 
truien, T-shirts, bluetooth 
speaker, pet of zonnebril 
met je eigen speelplein-
logo aan scherpe prijzen 
én zoveel mogelijk ge-
maakt in België.

www.speelplein.net/
promomateriaal

EEN FIJNE BEDANKING
Naast complimentjes en leuke 
animatorenactiviteiten is het 
ook gewoon fi jn om af en 
toe een extraatje te krijgen. 
Van een mede-animator, van 
de hoofdanimator, van een 
ouder, van de gemeente, van 
de schepen van jeugd, van 
het bestuur,… Dat extraatje 
hoeft niet altijd groot te zijn 
en hoeft zeker niet materi-
eel te zijn. Een merci, een 

knuff el of een glimlach doen 
vaak al wonderen. Ook erva-
ringen en groeikansen, zoals 
een vormingsdag, zijn leuk 
om te geven en te krijgen. 
Geluk kan ook voornamelijk 
voortvloeien uit de boodschap 
die bij de bedanking hoort. 
En heel soms zit het ‘m zelfs 
in de manier waarop het 
verpakt is of gegeven wordt. 
Voor ieder wat wils!

1

4

3

2

5

1. Opstrijkbadge  |  2. Zonnebril   |  3. Trucker pet  |  
4. Drinkbus  |  5. Brooddoos

PIMPEN MET EEN 
LEuKE bOODSChAP OF 
hERINNERINg AAN 
JOuW SPEELPLEIN

LEuKE bOODSChAP OF 
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Samen lachen, dat kan deugd 
doen. Zin om een klein mopje 
uit te halen deze zomer? We 
inspireren jullie graag met 
enkele van onze favorieten van 
het moment!

1 Laat iemand aan een 
potje chocomousse 

ruiken en vraag hen of ze de 
geur ook zo vreemd vinden. 
Duw vervolgens het potje 
tegen hun neus.

2 Beloof iemand een 
beloning wanneer je 3 

eieren op diens hoofd mag 
breken. Uiteraard stop je na 
het 2de ei.

3 Staar met een groepje 
naar hetzelfde punt in de 

lucht. Verwarde voorbijgan-
gers zullen je blik volgen.

4 Beeld een verhaal uit op 
de tram/trein/bus: laat 

bijvoorbeeld  Sneeuwwitje 
opstappen en aan de volgende 
haltes telkens één van de 
dwergen... Fun verzekerd.

5 Laat iemand in het 
materiaallokaal zoeken 

naar een geovierkant of een 
draadloze verlengkabel. Of 
misschien kunnen ze de 
waterpas bijvullen?

6 Verstop een speaker in 
een ruimte en laat 

grappige geluiden afspelen. Of 
verstop een walkie-talkie en 
geef ludieke instructies.

7 De eerlijke vinder heeft 
pech. Lijm een muntstuk 

of snoepje vast aan de grond 
en wacht geduldig.

8 Een dagje kermis op het 
speelplein? Voorzie appels 

op een stokje met een laagje 
chocoladesaus. Zorg stiekem 
ook voor enkele ajuinen met 
een chocoladejasje. Smakelijk!

9 Vieruurtjesmop: vul op 
voorhand drinkbekers met 

bijvoorbeeld warm appelsap 
en voeg wat gelatine toe. Laat 
de drankjes afkoelen en deel 
ze vervolgens uit. Santé!

10
Mooi weer? Leg een knoop 
in de tuinslang. Ze lijkt 

kapot! Vraag vervolgens om te 
kijken of er iets geblokkeerd 
zit in de sproeikop. Laat op 
dat moment de knoop los.

10 PRANKS OM UIT TE HALEN
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•  Ga op zoek naar een klaver-
tje vier.

•  Loop bewust met je blote 
voeten in het gras.

•  Doe kinderyoga.

•  Kijk naar de wolken en 
omschrijf wat je ziet.

•  Beschilder keien met een 
leuke prent en verstop ze als 
verrassing voor onbekenden.

•  Zoek blaasbloemen en ver-
spreid de bloemenliefde.

•  Deel stukjes bubbelplastiek 
uit en poppen maar.

•  Ga actief op zoek naar 
een regenboog wanneer 
de weersomstandigheden 
meezitten.

•  Laat iedereen in pyjama 
naar het speelplein komen, 
lekker op ’t gemak.

•  Pluk een boeketje wilde 
bloemen en geef het aan een 
voorbijganger.

•  Mandarijntje als vieruurtje? 
Probeer het in één keer te 
pellen.

•  Zorg voor een knus leeshoek-
je en verdwijn in de wereld 
van een boek.

ZEN OP HET SPEELPLEIN
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HET 
SLOOP 
JE 
SPEEL-
PLEIN 
BOEK

LET’S PLAYLET’S PLAY
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GA WANDELEN 
MET PRUTSKE

PLAK MIJ 
AAN EEN TOuW



MAAK PAPIERPROPJES EN DOP ZE IN DE VERF, 
GOOIEN MAAR!

ALTIJD PRIJS



VERSTOP MIJ IN EEN STRUIK, ZANDBAK OF AARDE

OP SCHATTENJACHT!



VOuW ME 
TOT EEN VLIEgER



WAT ZIE JIJ ER ZO VUIL UIT
#GOEGESPEELD

SUPERCOOLE INKLEDING

ONDER DE INDRUK VAN JOU
........................

MOEDIG HOE JIJ ALTIJD WEER
........................

BEDANKT DAT JE ER VOOR ME BENT

JE BENT ECHT EEN INSPIRATIE

DEEL WAT COMPLIMENTJES UIT



REDDER IN NOOD

GEBRUIK MIJ ALS BESCHERMING 
BIJ EEN MODDER- OF WATERAANVAL



SLUIT JE OGEN 
EN VOEL JE SPEELPLEIN

BUBBELPLASTIEK

TOUW

KURK

SPONS

STRIJKPARELS BALLON

IETS UIT DE NATUUR

IETS KLEVERIG

SCHUURPAPIER

IETS FLUFFY

KLEEF EN BELEEF



ZOMERMUSEUM 2021

KLEEF HIER KLEINE HERINNERINGEN 
AAN LEUKE MOMENTEN
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WAT EEN SCHIJF!

VIERUURTJE INKLEDEN
•  Bouw een drankautomaat en 

laat de kinderen één voor 
één een drankje uit de au-
tomaat halen. Cash, met de 
kaart of contactloos betalen?

•  Open een speelpleinrestau-
rant waar de kinderen aan 
tafels hun vieruurtje bij de 
obers kunnen bestellen.

•  Hang appels, peren of bana-
nen aan touwtjes in een boom 
en laat de kinderen hun fruit 
echt plukken uit de boom. 

•  Deel schatkaarten uit met 
de locaties van het schat-
ten. Als echte piraten moe-
ten ze op zoek gaan naar 
hun schatkist vol koeken.

•  Maak voeldozen waarin 
vieruurtjes zitten tussen an-
dere materialen. De kinde-
ren moeten hun vieruurtje 
geblinddoekt zoeken tussen 
het ander materiaal.

Nog zo’n klein gelukske dat 
niet veel moeite kost. Laat je 
lievelingsmuziek door de boxen 
knallen. Stel een lijst samen 
met je favoriete speelplein-
liedjes. Maak een kinderlijst 
én een animatorenlijst. 
Organiseer een speelpleinfuif 
voor de kinderen of bouw deze 
zomer elke dag een 5-minuten 
pop-upfeestje.

Op Spotify vind je alvast onze 
lijst met de ultieme speel-
pleinhits om het feestje op 
gang te brengen! Volg ons > 
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

en laat de kinderen hun fruit 
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2020 was geen hoogvlieger op 
vlak van sociale activiteiten 
en ontspanning. Maar laten 
we niet bij de pakken blijven 
zitten: deze zomer halen we 
in wat we het voorbije jaar 
gemist hebben. Neem je 
agenda er maar bij, want het 
wordt een drukke zomer… op 
het speelplein natuurlijk!

FEESTDAGEN
We konden de voorbije 
maanden slechts in kleine 
kring feestvieren. Hoog tijd 
om alle gemiste feestdagen 
ook uitgebreid te vieren. 
Organiseer een trouwfeest 
en verjaardagsfeest op 
het speelplein. Vier Pasen, 
Nieuwjaar en zelfs Kerstmis 
zoals het hoort. 

 
MUZIEKFESTIVAL
Rock Speelplein strijkt neer 
op jouw terrein. Bedenk een 
klinkende naam voor je fes-
tival en ontwerp een affiche 
met bijpassende merchandi-
se. Geen festival zonder mu-
ziek natuurlijk. Zorg voor een 
goede line-up: organiseer een 
kindertalentenjacht of laat 
animatorenbands optreden.

PR, check. Tijd om het terrein 
op te bouwen: voorzien 
een inkom met polsbandjes 
voor de festivalgangers, een 
bonnetjesstand en eet- en 
drankkraampjes. Wij hebben 
al zin in een pasta! Voorzie 
een camping voor de echte 
festivalgangers. Wie kan het 
snelst een tent opzetten? De 
hippe vogels vertoeven liever 

aan de backstage bij het 
podium. Wie kan er binnen-
sluipen zonder betrapt te 
worden? Enkele groupies zijn 
helemaal festivalproof met 
hun bandshirts en aanmoedi-
gende pamfletten. Hun tattoos 
en gekleurd haar maken hun 
outfit af! 

Je wilt natuurlijk niet door 
de mand vallen bij de andere 
fans, dus oefen nog even de 
tekst van je favoriete hit, 
zodat je schaamteloos kan 
meezingen. Misschien ook nog 
even een crowdsurfworkshop 
of dancebattle volgen om je 
skills helemaal op punt te 
stellen? Check, 1,2, check! 
Laat die decibels maar de 
hoogte ingaan, we zijn er 
klaar voor. Yeah!

HERINNERINGEN INHALEN
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OP REIS
Vele buitenlandse vakanties 
werden vorig jaar geschrapt. 
Gelukkig kan je op het speel-
plein altijd op reis gaan! Wij 
gaan dit jaar sowieso naar 
Spanje! Ga je mee?

•  Voorzie een gepaste 
reisoutfit: zonnehoedje, ha-
waïhemd, witte sokken met 
sandalen, een heupzakje, 
zonnecrème,…

•  Zorg dat je op tijd op de 
luchthaven bent en baan je 
een weg door het bagage-
parcours.

•  Doe de veiligheidsinstructies 
van de stewards goed na op.

•  Noodlanding? Oefen alvast 
je parachute skills wanneer 
je uit het vliegtuig moet 
springen.

•  Eindelijk aangekomen in 
het hotel! Verzeker je plek 
aan het zwembad: sluip met 
je badhanddoek naar de 
ligzetel en zorg ervoor dat 
je niet gespot wordt door de 
hoteleigenaar.

•  Het animatieteam van het 
hotel is er klaar voor: doe 
mee aan de aquafitness.

•  Zoek de minibar en haal je 
vieruurtje er uit.

•  Ga naar het speel-
pleinstrand en maak 
papieren bloemen om te 
verkopen voor 10 schelpjes.

•  Maak Boules de Berlin of 
frisco’s en breng ze aan de 
man bij de zonnekloppers 
op het strand.

•  Voorzie een zonnespray ca-
bine waar iedereen zich kan 
laten insmeren, handig.

•  Zin in een siësta? Hang je 
speelplein vol hangmatten 
en chill.

•  Maak een kindersangria met 
fruit.

VIJFSTERRENRESTAURANT

Wat hebben we de horeca 
gemist. Open je eigen speel-
pleinrestaurant of café en laat 
het gezellige geroezemoes 
terug weerklinken. 

•  Organiseer een opleiding tot 
garçon of watersommelier.

•  Bouw een parcours dat de 
kleine obers in spe moeten 
afleggen met een volle pla-
teau. Lijm gerust je eigen 

glazen vast aan je plateau 
wanneer jij het parcours 
aflegt.

•  Dek een tafel en trek het 
tafellaken weg zonder de 
borden en glazen te breken.

•  Duik in de wondere wereld 
van het moleculair koken. 
Misschien loopt er wel een 
toekomstige chef-kok rond 
op je speelplein.

•  Een echte kok herkent zijn 
smaken: organiseer een 
smaakchallenge en laat 
kinderen geblinddoekt 
ingrediënten proeven.

•  Tijd om er piekfijn uit te 
zien wanneer je op restau-
rant gaat! Duik samen in 
de verkleedkoffer en laat 
jullie helemaal gaan: pa-
relketting, hoge hoed, rode 
lippenstift, snorretje,…
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SPELEN MET IETS KLEINS 
STIFT
Alle kinderen worden 
geblinddoekt en grazen als 
koeien in een wei. In de wei 
ligt een stift verstopt. De 
eerste koe die de stift vindt, 
wordt de boer. De boer blijft 
geblinddoekt, maar mag met 
de gevonden stift koeien 
beginnen ‘stiftmerken’. Heb 
je als koe een stiftstreep op 
je huid gekregen, dan moet 
je af het terrein en mag je de 
overblijvende koeien van aan 
de zijlijn aanschouwen met 
een glimlach.

KRIJT
Klaar voor een uitdaging? 
Zoek online enkele coole 3D 
krijtafbeeldingen en probeer 
één na te maken aan de 
ingang van je speelplein. 

RIETJE
Tijd om de voorraad plastiek 
rietjes te gebruiken, zonder 
ze zomaar weg te gooien. Knip 
een rietje in een puntje af, 
duw het plat en blaas er op. 
Krijg jij er muziek uit? 

STOKJE
Behaalde jij al een diploma 
van ‘erkend stokkoloog’? Een 
stokkoloog loopt rond op het 
speelplein en beoordeelt 
takken en stokjes die kinderen 
gevonden hebben op het ter-
rein. Daarbij hoort een heus 
classifi catiesysteem met zeer 
zeldzame exemplaren. Wil 
iemand een gesigneerde stok 
van Dr. Stok?

PAPERCLIP
Knip leuke fi guren uit gekleurd 
papier. Kleef een paperclip 
aan elk fi guur. Maak vervol-
gens een vislijn met een stok, 
een stuk touw en een magneet 
en vissen maar! Echt veel 
paperclips op voorraad? Haak 
ze allemaal aan elkaar, hang 
deze slinger op in het lokaal 
en gebruik hem om foto’s op 
te hangen.

KNIKKER
Bouw een knikkerbaan langs 
de muren van een zaal met 
wc-rolletjes, fl exi beams en 
karton. Leuk speelidee en 
weinig opruimwerk, de knik-
kerbaan kan er de hele zomer 
blijven hangen! Of maak leuke 
kunstwerken met verf en 
rollende knikkers.  
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MIJMEREN BIJ FOTO’S
van je speelplein te gebruiken 
in je speelpleincommunicatie 
én het is een leuke manier om 
je speelplein positief in beeld 
te brengen op je sociale me-
dia. Daarnaast kan je foto’s 
ook gebruiken voor bedankin-
gen voor de animatoren én 
zijn ze dus ook als kleinge-
lukske zeer waardevol om bij 
weg te mijmeren.

Leuk om op het moment zelf 
vast te leggen, nog leuker om 
nadien te bekijken en al hele-
maal te gek om na enkele jaren 
van onder het stof te halen. 
Een foto zorgt niet voor één, 
maar veel kleine gelukskes. 
Neem dus zeker de tijd om 
foto’s te maken voor, tijdens en 
na een speelpleindag.
Naast het fi jne gevoel dat je 
krijgt bij het bekijken van 
oude foto’s, is het ook ge-
woon nuttig om actuele foto’s 

1 AVONTUURLIJK SPELEN

2 TIENERS

3  FANTASIE EN 
INKLEDING

4  SPEELSE VERGADER-
WERKVORMEN

5  ZEEPKISTEN 
(zoals de poster van 
speelidee.be)

Deel jouw inzendingen van 
1 juli t.e.m. 27 augustus via 
Instagram met de hashtag 
#speelpleinshot. Vanaf 28 
augustus kan je 4 dagen stem-
men op jouw favoriete foto’s 

via Facebook. De foto met de 
meeste likes ontvangt deze 
foto in groot posterformaat! 
Elke categorie heeft 1 win-
naar. Niet gewonnen? Niet ge-
treurd, wie weet krijgt jouw 

foto wel een plekje in één 
van onze magazines, op onze 
website of sociale media. Het 
volledige wedstrijdreglement 
lees je na via: 
speelplein.net/fotowedstrijd

Deze zomer gaan we op zoek naar de leukste speelpleinfoto 
binnen deze categorieën:

FOTO
WEDSTRIJD
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EXTRA SPEELMATERIAAL
Nieuw materiaal mogen kopen 
voor je speelplein is altijd 
leuk. Probeer je animatoren 
te betrekken bij het aankopen 
van speelmateriaal, zij gaan 
er tenslotte mee aan de slag. 
Tijdens de vakantie kan het 
fijn zijn om wat budget te 
voorzien om last-minute ma-
teriaal aan te kopen voor de 
spontane speelideeën. Naast 
het eigen, nieuw aangekoch-
te speelmateriaal zijn er nog 
een aantal pistes om extra 
speelmateriaal te scoren. 
Let op, hou het overzichtelijk 
en maak een lijst met alle 
contacten waar je materiaal 
hebt gehaald. Deze lijst kan 
je in de toekomst opnieuw 
raadplegen. Wie weet kan je 
met sommige partners een 
vaste afspraak bekomen.
Laat je verrassen en wees 
steeds dankbaar voor het 
materiaal dat je ontvangt, 
maar neem enkel aan wat je 
effectief kan gebruiken. Een 
criterialijst kan je helpen. 

Maak leuke foto’s van het 
geschonken materiaal in 
volle speelactie. Bezorg 
deze met een bedankingsbe-
richtje aan de schenker, dat 
levert ongetwijfeld een klein 
gelukske bij hen op!

1
Ga langs bij lokale 
ondernemers en stel het 

speelplein voor. Misschien 
hebben deze ondernemers een 
overstock of materiaal met 
een productiefoutje dat ze 
met plezier wegschenken? 
Mogelijks hebben ze ook 
verpakkingskarton waar je op 
het speelplein vast iets leuk 
mee kan bedenken.

2 Verzamel gericht 
materiaal via ouders, 

familie, buren, animatoren,… 
Doe een oproep en organi-
seer een binnenbrengmoment 
om alles gestructureerd te 
laten verlopen.

3 Breng een bezoek aan de 
lokale kringloopwinkel, 

ook daar vind je een hoop 
kringloopgelukjes.

4 Fan van rommelmarkten? 
Dan is het nu het ideale 

seizoen om je slag te slaan.

5
Ga eens luisteren bij het 
lokale containerpark. Wie 

weet valt daar iets te regelen.
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EEN LIJST AFVINKEN
Alles kunnen doorstrepen bij een woordenbingo, dat is pas een 
klein gelukske! Spotten jullie onderstaande uitspraken op het 
speelplein deze zomer? 

“Wie wil de wc’s 
kuisen? Iemand?”

“Hoeveel kindjes heb-
ben we vandaag?”

“Moet ik nu al naar 
huis?”

“Oooh, ik weet het, 
die is zeker verliefd 

op die.”

“Bubbels, bubbels, 
bubbels.”

“Mag ik nog een 
keer?”

“Vieruuurtje” “Mag ik nog een 
koek?”

“We zitten met een 
pipibroek.”

“Wanneer komen 
ze mij halen?” (vlak 
nadat ze toekomen)

“Sssst, die van de 
jeugddienst / de 
hoofdanimator is 

daar!”

“De bal ligt over de 
muur/op het dak/bij 

de buren.”

“Ik wil in een prinses 
geschminkt worden.”

“Leideeer/
Leidsteeer?”

“Ik ga er vlug om in 
het materiaalkot.”

“Maar van die mag ik 
dat wel…”

“Mogen we nu voet-
ballen?”

“Mogen we een 
TikTok maken?”

“Verzamelen!” “Wanneer mag ik nu 
op de go-cart?”



KLEINE GELUKSKES 
VAN MEDE-ANIMATOREN 
HERKENNEN

“Uitgedaagd worden door 
enkele kinderen om iets te 
doen wat je eigenlijk niet 
durft, maar je wil het niet 
toegeven. Dus je doet het 
toch en je slaagt erin. Kei 
stoer. Kei stiekem.”

“Een stoere animator zien 
voorbijfl adderen in een prin-
sessenkleed, gevolgd door een 
bende kleuters.”

“Bij de inschrijvingen horen dat 
het kindje niet moest komen, 
maar per sé wou komen!”

“De zotste ideeën en activi-
teiten horen van de animato-
ren tijdens de voorbereidin-
gen van de speelpleindag.”

“Animatoren die vol zenuwen 
toestemming komen vragen 
om iets te mogen”

“Een activiteit doen waar 
de meeste kinderen van het 
speelplein aan deelnemen.” 

“De die-hard kinderen die 
jouw volledige activiteit mee-
doen tot de laatste seconde.”

“Giechelen om rare eetgewoon-
tes van andere animatoren.”

“Een animator die je eerst 
hebt moeten overtuigen om 
alles wat meer in te kleden, 
horen zeggen dat het zo 
leuker is.”

“Een pauzemoment met een 
koekje waar je met een glim-
lach alles van op een afstand 
kan aanschouwen.”

“Kinderen die hun maaltijd 
fl ink opeten zonder zeuren.”

“Op het einde van de dag 
alle kindjes uitzwaaien aan 
de poort en merken dat geen 
enkel kindje proper naar huis 
gaat. Goe gespeeld!”

“Superhard valsspelen en 
keihard winnen.”

“Veel tijd en energie steken 
in je activiteit en inkleding en 
dan beseff en dat de kindjes er 
helemaal in opgaan.”

“Stress hebben bij het 
schminken van een kind, om 
het daarna oprecht te zien 
glimlachen in de spiegel bij 
het resultaat. Oef!”

“Een lieve mail van ouders, 
een dankjewel aan de poort bij 
het ophalen van de kinderen.”

“Als (hoofd)animator rond-
kijken en merken dat de 
kinderen écht plezier hebben 
bij een activiteit.”

“Beseff en dat het vanavond 
frietjes zijn als animatoren-
maaltijd! Vers gesneden en 
gebakken.”

“Een kindje dat je onverwacht 
een knuff el of handje komt 
geven zonder een woord te 
zeggen.”

“Een kindje dat spontaan zijn 
koek wil delen met jou.”

“Merken dat jouw verzonnen 
verhaal vandaag nog steeds 
leeft bij de kinderen.”

“Merken dat een kindje na 
een moeilijke start van de 
speelpleindag, ’s avonds niet 
meer naar huis wil.”
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AGENDA

HET NAJAAR
AANBOD VORMING, 
STUDIEDAGEN EN TREF-
MOMENTEN
We sleutelen hard aan onze ka-
lender voor het komende werk-
jaar. We hopen alles opnieuw 
in normale omstandigheden te 
kunnen organiseren. Je vindt 
alles terug via onderstaande 
link naar onze website
 www.speelplein.net/kalender

BEREIKBAARHEID
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk blijft deze zomervakantie be-
reikbaar voor vragen. Tijdens de kantooruren kan je ons bereiken 
op het nummer: 015 28 73 90  of je belt/mailt rechtstreeks met 
jouw lokaal ondersteuner. Contactgegevens vind je via:
speelplein.net/contact

NOODSITUATIES
24/7 paraat bij noodgevallen: in geval van een ernstig ongeval, 
incident of crisis (tijdens of naast de kantooruren) kan je de VDS 
in de vakantieperiode steeds bereiken op het noodnummer. Dat 
kan wekelijks verschillen, dus neem een kijkje op:
speelplein.net/noodnummer

INTEGRITEIT
Wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in 
verband met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke 
en (seksuele) integriteit op het speelpleinwerk kan rechtstreeks bij 
ons Aansprekingspunt Integriteit terecht: hij/zij/die luistert (dis-
creet) naar jouw vraag of verhaal en verwijst door wanneer nodig 
of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen. 
www.speelplein.net/API 

WIJ ZIJN ER VOOR JOU



S P E E L I D E E . B E
MEER DAN 1.000 MAFFE SPEELIDEEËN OP MAAT VAN HET SPEELPLEIN! 

1Kant-en-klare ideeën rond; waterpret, kleuters, creativiteit, materiaal, onderweg zijn, technol-

ogie, bouwen, uitdaging, kokkerellen, duurzaamheid, modder, tieners en fantasie. 

Gewoon gratis af te halen. Speel ze!

S P E E L I D E E . B E
MEER DAN 1.000 MAFFE SPEELIDEEËN OP MAAT VAN HET SPEELPLEIN! 

1Kant-en-klare ideeën rond; waterpret, kleuters, creativiteit, materiaal, onderweg zijn, technol-

ogie, bouwen, uitdaging, kokkerellen, duurzaamheid, modder, tieners en fantasie. 

Gewoon gratis af te halen. Speel ze!

In deze gratiS spelletjesencyclopedie vind je vanaf nu ook hapklare minivideo’s op maat van jongeren. De web-

site wordt ook regelmatig aangevuld met nieuwe video’s en handige links naar partner-organisaties. 

Deze poster is te downloaden via de website, inclusief speelidee om meteen uit te testen op je speelplein! En 

wie weet win je er wel iets mee… (zie fotowedstrijd)


