
Speelplein Bartje is een particuliere speelpleinwerking die voor de 42ste zomer op rij speelplezier 
biedt aan honderden Beverse kinderen. Onze enthousiaste ploeg van vrijwillige animatoren (die 
tijdens het schooljaar speelpleincursussen bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk volgen) organ-
iseren elke zomervakantie aantrekkelijke keuzeactiviteiten voor kinderen van 4 tot 14 jaar.

OPEN SPEELAANBOD VOOR
kleuters: °2011 tot °2013
middengroepers: °2007 tot °2011
tieners: °2003 tot 2007

Onze speelpleinen zijn volledig afgebakend 
en worden tijdens de werking afgesloten voor 
de veiligheid.

BEVEREN
Gemeentelijk speelgebouw,
Floralaan 35a, Beveren.
Van woensdag 5 juli  
t.e.m. vrijdag 25 augustus 
elke werkdag van 8.30 tot 16 uur.

Ook enkel in de voormiddag (8.30 tot 12 uur) 
of in de namiddag (12.45 tot 16 uur) komen 
spelen is mogelijk.
Je kunt gebruik maken van de vooropvang 
vanaf 7.30 uur en/of naopvang tot 17.30 uur.

Op 21 juli en 14-15 augustus is er geen  
speelpleinwerking.

Op vrijdag 25 augustus sluiten we de speelp-
leinzomer af met een feestelijke namid-
dag voor de kinderen en een aansluitende 
receptie waar ook de mama’s, papa’s en 
grootouders welkom zijn! Er is die dag geen 
gewone speelpleinwerking. Iedereen wordt 
er verwacht in de namiddag voor de slotshow 
en mag daarna genieten van de gezellige 
receptie.

SPEELPLEIN BARTJE
VOOR ALLE KINDEREN VAN 4 TOT 14 JAAR

DIE NOG ECHT WILLEN SPELEN!

KIELDRECHT
Gemeentelijke basisschool De Droomwolk, 
Molenstraat 58 in Kieldrecht.
Van maandag 10 juli t.e.m. vrijdag 28 juli
elke werkdag van 13 tot 17.30uur

Voor de opvang in de voormiddag willen we 
opnieuw samenwerken met andere  
vrijetijdsinitiatieven. Meer info hierover lees 
je kort voor de zomer op  
www.speelpleinbartje.net en  
op onze facebookpagina.

VOORAF INSCHRIJVEN? NIET NODIG!
Voor een gewone speelpleindag is vooraf 
inschrijven niet nodig, er is altijd plaats!
Het volstaat bij aankomst op het speelplein 
langs het secretariaat te lopen:

‘s morgens tussen 8.30 en 9.15 uur (in  
Beveren)
‘s middags tussen 12.45 en 13.15 uur ( in 
Beveren)
en tussen 13 en 13.30 uur (in Kieldrecht)

Voor 8.30 uur gebeurt de inschrijving door de 
opvangouder (enkel in Beveren).
Bezorg ons liefst vooraf de ingevulde info-
fiche die je online vindt op www.speelplein-
bartje.net



PRIJZEN
Inschrijving (incl verzekering, materiaal, 
begeleiding, 4-uurtje):

Halve dag: 3 euro of 1 speelcheque (in 
Beveren en Kieldrecht)
Hele dag: 5 euro of 2 speelcheques (enkel 
in Beveren)
Vooropvang (vanaf 7.30 uur): 3 euro of 1 
speelcheque (enkel in Beveren)
Naopvang (tot 17.30 uur): 3 euro of 1 
speelcheque (enkel in Beveren)
Drankbonnetjes: 3 euro of 1 speelcheque 
per 3 bonnetjes
Zwemmen: 6 euro of 2 speelcheques (Bev-
eren)/ 3 euro of 1 speelcheque (Kieldrecht)

Alle uitgaven voor de opvang van kinderen 
jonger dan 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. 
Je ontvangt automatisch een attest in het 
voorjaar van 2018

SPEELCHEQUES?!
Je kan betalen met speelcheques voor de 
gewone inschrijvingsbijdrage, maar ook 
voor de vooropvang, naopvang, drank-
bonnetjes, zwemmen en alle speciale 
activiteiten uit onze speelkalender,
We raden iedereen aan om 
speelcheques te gebruiken. Je kan ze 
kopen per 10 stuks (25 euro):
• op het speelpleinsecretariaat  

tijdens de speelpleindagen  
(speelgebouw Floralaan of in Kieldrecht)

• vooraf op de Jeugddienst (Togenblik)
• op de infodienst Beveren (Grote Markt 2)
• en in het gemeentehuis in  

Kieldrecht (Dorpstraat 24)

Speelplein Bartje hanteert speciale tarieven 
voor leefloongebruikers en 
houders van de gemeentelijke Vrijetijdspas.
Meer info: Sociaal Huis Beveren 

SPEELPLEIN BARTJE = INCLUSIEF! 
Ben je ouder van een kind met een fysieke 
en/of mentale beperking en zou jouw kind 
graag eens komen spelen op het speelplein?
Dat kan! Speelplein Bartje staat open voor 
alle kinderen, met of zonder beperking. Geef 
je dan wel vooraf een seintje op  
inclusie@speelpleinbartje.net?

BARTJE IS STEEDS OP ZOEK NAAR
• Nieuwe animatoren (minimum 16 jaar worden)
• Vooropvangouder of speelpleinkok (mama’s, 

papa’s, grootouders, ...)
• tweedehands speelmateriaal: breng ons 

verkleedgerief, gezelschapspelen, speelmateriaal

MEER INFORMATIE
Voor dringende vragen of mededelingen tijdens de 
speelpleindag zelf: www.speelpleinbartje.net
Speelplein Bartje Beveren,
    Floralaan 35A, 9120 Beveren, 03 775 03 73

Speelplein Bartje Kieldrecht,
    Molenstraat 58, 9130 Kieldrecht, 0472 89 68 58

Zomercoordinatoren: 03 775 03 73 of  
0472 89 68 58 of zomer@speelpleinbartje.net
Voorzitter: Michiel Bosman,  
Alfons Van Puymbroecklaan 69, 9120 Melsele, 
tel. 0499 61 00 81 of info@speelpleinbartje.net

EEN GREEP UIT DE SPEELKALENDER

Elke dag is er non-stop een gevarieerd aanbod aan 
verschillende activiteiten voor alle leeftijden. 
Soms is er ook iets speciaals te doen. Je bent niet 
verplicht aan die speciale activiteiten deel te 
nemen er is altijd een alternatief op het  
speelplein zelf!

Alle uitstappen lopen in samenwerking met de 
gemeente, je kan ook langs die weg inschrijven. 
De prijzen van die speciale activiteiten komen 
bovenop de gewone inschrijvingsprijs.

Raadpleeg www.speelpleinbartje.net en onze 
facebookpagina voor alle details! Ook tijdens de 
zomer wordt daar allerlei nieuws aangekondigd.

Openspeelpleindag - vrijdag 7 juli (B)  
en maandag 10 juli (K) - voor iedereen en  
mama’s, papa’s, oma’s en opa’s (gratis namiddag)

Kid-rock - 17 juli - B & K - voor iedereen
Eco-picknick - 20 juli - B & K - voor iedereen
Tiener 3 daagse - 31 juli-2 aug - B - tieners
Harry Malter - 11 augustus - B - kleuters
Shrek’s Birthday - 4 augustus - B - voor iedereen
Jump for joy - 18 augustus - B - middengroep
Slotshow (enkel namiddag) -

vrijdag 28 juli (K) - voor iedereen
vrijdag 25 augustus (B) - voor iedereen


