
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

START & EINDE  

 
Op zaterdag 30 oktober geven we de aftrap. We verwachten je dan ook om 10u aan het Don 

Bosco Internaat (Kortrijksesteenweg 1025 9051 SINT-DENIJS-WESTREM). We ronden af op 
dinsdag 2 november om 17u. Voor een goed verloop van de cursus is het belangrijk deze uren 
te respecteren! 
 

VERVOER 

MET DE AUTO 
https://bit.ly/3p7EhcR  
 

Vanuit Brugge/Brussel: 
Neem de E40, aan afrit Sint-Denijs-Westrem rij je af 
naar de Kortrijksesteenweg/N43 in Gent.  
 

Vanuit Kortrijk/Antwerpen: 
Neem de E17, aan afrit Zwijnaarde rij je af naar de 
E40, hier neem je de afrit Sint-Denijs-Westrem naar 
de Kortrijksesteenweg/N43 in Gent.  
Parkeren mag op de speelplaats van het Don Bosco 
Internaat. 
 

MET HET OPENBAAR VERVOER 
Vanuit het station van Gent-Sint-Pieters vertrekt op regelmatige basis tram 1 (richting 
Flanders Expo). Je stapt af aan halte Gent M. Middelares – Maalte. Het Don Bosco Internaat 
ligt aan de overkant van de straat.  
 

PRAKTISCHE INFO INSTRUCTEURCURSUS 
START EN EINDE – VERVOER – DIT NEEM JE MEE – DE PAPIERWINKEL – COVID 



Je kan ook te voet vertrekken vanuit Gent-Sint-Pieters. Dit is dan een 20 tal minuutjes 
wandelen. 

 

DIT BRENG JE MEE 
KLEDIJ 

Voorzie vooral genoeg kledij die tegen een stootje kan en waar je ongehinderd mee kan 
spelen, knutselen, bouwen… Breng stevige schoenen mee die vuil mogen worden. 
Voorzie best meer dan 1 paar. Ook regenkledij is zeker een aanrader! 

 

HYGIËNE 
Een toiletzak, gevuld met tandenborstel, tandpasta, zeep, kam/borstel, shampoo… Neem 
voldoende handdoeken en washandjes mee. Ook andere spullen voor persoonlijke hygiëne 
kunnen nuttig zijn.   

 

SLAAPGERIEF 
 Matrasovertrek en kussen & kussensloop 

 Slaapzak of deken 
 Pyjama of nachtkledij 

 

VERKLEEDKLEDIJ 
Tijdens de cursus kruip je een paar keer in de huid van iemand anders!  

Breng zeker volgende outfits mee: 

- Beachparty 

- Bejaardentehuis  

- Je favoriete verkleedstuk 

Bekijk verder nog eens wat je kan vinden op zolder, in je kasten, in je verkleedkoffer. 
We verwachten niet dat je verkleedkledij aankoopt, maar het is fijn een aantal extra 
verkleedstukken mee te brengen. Je kan op cursus ook iets van ons lenen.  

 

ANDERE ZAKEN 
 Vergeet je identiteitskaart niet 

 Keukenhanddoek  
 Drinkfles 
 
’s Avonds na de sessies heb je de kans om een drankje te kopen. Dit kan je door (gepast) 
cash of via payconiq of via de banking app betalen. 
Op cursus kan er NIET naar de winkel worden gegaan, breng dus zeker alles mee wat je 
nodig hebt.  

 
 



NIET NODIG: 

Laptop en alle andere technische apparatuur laat je beter thuis. Moest je die toch 
meenemen en ze gaan kapot, dan is dat op jouw eigen verantwoordelijkheid, zelfs als er 
iemand op gaat zitten of er verf op gemorst is!  
Gsm: je mag je gsm meebrengen , tijdens de sessies wordt deze wel niet gebuikt.  
 
Alcoholische dranken en illegale drugs (in eender welke vorm) laat je thuis! 

 

DE PAPIERWINKEL 
BEWIJS VAN DEELNAME 

Het bewijs van deelname krijg je ten laatste twee weken na afronding van je cursus 
toegestuurd via e-mail op het e-mailadres waarmee je inschreef.  

Met het attest krijg je in de meeste gevallen een deel van het inschrijvingsgeld 
terugbetaald door de gemeente of stad waar je woont. Elke gemeente heeft een ander 
reglement en betaalt verschillende bedragen terug (overzicht). Om zeker te zijn 
informeer je bij de jeugddienst van jouw gemeente of stad. 

 

TOEVOEGING MEDISCHE FICHE 
In het kader van COVID vraagt de overheid ons om van elke deelnemer een aanvullende 
medische fiche te bewaren. Je vindt deze op het einde van deze praktische brief. 
We vragen om deze versie ingevuld en ondertekend mee te brengen op dag 1 van de 
cursus. Lukt het niet om deze te printen? We voorzien op de cursus zelf nog enkele 
blanco medische fiches die je ter plaatse kan invullen. 
 

COVID-RICHTLIJNEN 
GEEN MAATREGELEN, WEL NOG RICHTLIJNEN 

Het afgelopen anderhalf jaar heeft ons geleerd dat het snel kan gaan.  
Wat vandaag nog zeker is kan er binnen twee maanden helemaal anders uitzien. 
Vanzelfsprekend houden we ons aan de richtlijnen zoals die zullen gelden op het moment 
dat de cursus plaatsvindt.  
 
Vandaag zijn er géén maatregelen meer van kracht voor het organiseren van jeugdaanbod. 
Wel zijn er nog enkele richtlijnen die we uiteraard opvolgen en respecteren (bv. rond 
ventilatie, hygiëne, mondmasker in contact met externen…).  
 



Veranderen de richtlijnen of worden er toch maatregelen opgelegd?  
Dan krijg je daarover in aanloop naar de cursus de nodige informatie.  
Bij de start van de cursus zullen we alle regels en afspraken duidelijk overlopen. 

 

MOGELIJKE BESMETTING 
 

! Werd je in quarantaine geplaatst door contacttracing en overlapt die periode met één of 
meerdere cursusdagen? Dan kan je niet deelnemen aan de cursus.  
 
Quarantaine betekent dat je je preventief afzondert om een mogelijke verspreiding van 
het coronavirus te beperken. Isolatie betekent dat je thuis blijft als je ziek bent of 
positief testte op het coronavirus. Meer info over quarantaine en isolatie. 
 
! Ben je ziek vlak voor de start van de cursus (koorts, hoesten, moeilijk ademen, keelpijn, 
verstopte neus, diarree… ) dan kan je enkel deelnemen als je drie dagen symptoomvrij 
bent. 
 

 Geef ons in beide gevallen een seintje en bezorg ons het doktersattest of 
quarantainecertificaat om de administratie te regelen.  
Meer info over onze annulatievoorwaarden. 
Meer informatie over het aanvragen van een quarantainecertificaat. 

 

NOG VRAGEN? 
Heb je nog vragen bel dan tijdens de kantooruren gerust naar Evelyn (onthaal)  
015/28 73 90 - of mail naar cursus@speelplein.net  
Ben je al op weg naar de cursus en ga je te laat zijn of vind je de locatie niet?  
Bel dan naar Mien (+32 479 58 16 95). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AANVULLING MEDISCHE FICHE 
Neem deze medische fiche mee bij aankomst op de cursus, ingevuld en ondertekend. 

Naam deelnemer: …………………………………………………….  

 

Behoort de deelnemer tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening?  

(Je kan informatie vinden over wie tot de risicogroepen behoort via deze webpagina.)  

 Ja      Neen  

Indien JA, is er toestemming van de arts en/of ouder om deel te nemen aan het aanbod? 

 Ja      Neen  

 

Ik geef als ouder/voogd* mijn toestemming om wanneer er snelle reactie nodig is 
 
 rechtstreeks contact op te nemen met de huisarts van mijn kind  
 
Naam + telefoonnummer huisarts: ……………………………………. 
 
 mijn kind 1 dosis paracetamol toe te dienen in geval van pijn of koorts. 

 
De rol en verantwoordelijkheid van ouders EN deelnemers. 
 
Iedere ouder / voogd / deelnemer, neemt ook verantwoordelijkheid op in dit verhaal. 
 
Dit gaat o.a. over: 

- Het niet meesturen van zieke of mogelijks besmette kinderen  
- Het belang om je kind te kunnen (laten) ophalen wanneer dit ziek is tijdens de cursus 
- Respecteren van bubbels voor-; tijdens en na het aanbod  
- Indien de deelnemer besmet is en in de voorbije 2 dagen deelnam aan de cursus, laat dit 

dan aan de VDS weten. 
 
Experts raden aan om na deelname aan jeugdwerk extra aandacht te besteden aan het contact 
met andere mensen, zeker met mensen die een risicoprofiel hebben. 
 

Door deze medische fiche in te vullen (en te ondertekenen) erken je als ouder/voogd* ook jouw 
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat COVID 19 geen kansen krijgt deze vakantie. Je 
respecteert de deelnamevoorwaarden, de afspraken rond bubbels en het niet mixen van bubbels, de 
afspraken wanneer een kind ziek wordt tijdens het aanbod… 
 
Datum:  
 
Naam ouder/voogd*:  
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
 

*Indien je 18 jaar bent of ouder, mag je deze fiche voor jezelf invullen 
 en ondertekenen. Je neemt daarbij zelf de volledige verantwoordelijkheid. 


