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BKO Roefels
WAT BIEDEN WE AAN?
We knutselen, koken, dansen, … .
Kort samengevat, we amuseren ons enorm!
Elke dag staat ons team van geschoolde begeleid(st)ers klaar om 
er een leuke dag van te maken. De acti viteiten gaan door in onze 
opvang waar we zowel binnen als buiten spelen. Elke week maken wij 
een kleine uitstap in Berlaar.  De ouders worden hiervan ti jdig op de 
hoogte gebracht via het onthaal op de opvang.
Omdat spelen en plezier bij ons centraal staan, vragen we om 
aangepaste kledij te voorzien. Zowel aangepast aan het weer, als 
kledij die tegen een stootje kan en die ook vuil mag worden. Graag 
ook bij zonnig weer je kind thuis al in smeren met zonnecrème. 
Breng gerust de tube mee naar de opvang (wij voorzien alvast ook 
de nodige dosis crème), samen met een petje of een hoedje. Zorg 
ervoor dat alle persoonlijke spullen (kledij, doosjes, drinkbussen, …) 
gelabeld zijn.

Geef je kind volgende mee:
 een koekje/fruitje en sapje/water als tussendoortje
 om 10 uur en om 15 uur
 boterhammen als middagmaal

Wij streven een gezonde visie na en bannen daarom alle 
suikerhoudende dranken en koeken (bv. suikerwafels, donuts, …) 
uit de opvang.

OPVANGLOCATIE
Berlaar Centrum
Pastorijstraat 60

2590 Berlaar
03 482 08 08

VOOR WIE?
De kinderopvang staat open voor alle schoolgaande kinderen tot het 
einde van de lagere school:
  • die in Berlaar wonen
  • die in Berlaar naar school gaan
  • waarvan één van de ouders in Berlaar     
      tewerkgesteld is.

Kinderen die niet aan één van deze voorwaarden voldoen, kunnen 
in de schoolvakanti es bij de kinderopvang terecht als het maximaal 
aantal toegelaten kinderen niet bereikt is. Na overleg met de 
coördinator staat dit initi ati ef tevens open voor kinderen met een 
extra zorgbehoeft e Vanaf 5 jaar kunnen kinderen eveneens terecht 
op het speelplein. Voor hen organiseren we ook opvang voor en na 
de speelpleinuren. Ook deze kinderen moeten geregistreerd zijn bij 
Roefels alvorens ze kunnen komen.

WANNEER?
Elke werkdag van 6.45 tot en met 18.15 uur van maandag 2 juli tot en 
met vrijdag 31 augustus. 
Wij zijn gesloten op woensdag 11 juli en op woensdag 15 augustus.



 

 

PRIJS?
< 3 uur: 4,76 euro
3-6 uur: 7,20 euro
>6 uur: 12,69 euro

HOE INSCHRIJVEN?
Je kan enkel inschrijven als je kind al is geregistreerd bij onze opvang. 
Dit geldt ook als je kind voor en na de speelpleinwerking naar Roefels 
komt. Vanaf maandag 21 mei om 8 uur kan je je kind online inschrijven. 

  De documenten hiervoor kan je aanvragen via 
  bko.roefels.be.  Nadat je een Kindnummer hebt   
  ontvangen kan je je registreren op de site.
  De werkwijze staat vermeld op de website: 
  htt ps://roefels-berlaar.foxi.be.

Kosteloos annuleren is alleen mogelijk bij voorlegging van een 
doktersatt est. Zoniet wordt de ingeschreven periode aangerekend. 

 MEER INFO?
 Wil je meer weten over onze opvang
 of het zomerprogramma,
 dan kan je steeds terecht bij:

 Coördinator BKO Roefels
 Pastorijstraat 60
 2590 Berlaar
 bko.roefels@berlaar.be
 03 482 08 08 (ti jdens de openingsuren)
 htt p://roefels.berlaar.be
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Speelplein Kriebels
WAT?
Spelen, sporten, ravott en, knutselen, koken en nog meer spelen, 
sporten, ravott en, knutselen, koken,…

Ons speelplein ligt in een mooie groene omgeving, ver weg van drukke 
wegen. Op ons speelplein wordt dus gespeeld; voorzie aangepaste 
speelkledij. Bij goed weer kunnen waterspelen gepland worden 
waardoor zwemgerief fi jn is, bij regen is een regenjas dan weer heel 
handig. Bij écht slecht weer gaan we binnen spelen.

DOOR WIE?
Elke week staat er voor jou een welgevormde leidingsploeg klaar. Stuk 
voor stuk puilen ze uit met spelideeën die ze op de cursus opstaken. 
Graag willen ze dit alles voor jou omzett en in keiharde realiteit, een 
weekprogramma met veel variati e en spelplezier! 

Per leeft ijdsgroep voorzien we een leidingsduo dat een hele week 
jouw leeft ijdsgroep zal begeleiden bij de acti viteiten en mogelijke 
uitstappen. De coördinati e van de leidingsploeg gebeurt op het 
speelplein door de pleinleiding (met de regenboogsjaaltjes) en in het 
gemeentehuis door de Dienst Vrije Tijd. Zij zorgen er samen voor dat 
alles vlekkeloos verloopt. Bij hen kan je met alle mogelijke vragen 
terecht. De pleinleiding overziet het hele gebeuren en is ook elke dag 
te vinden op het plein.  De pleinleiding bestaat uit 3 jongeren die ook 
buiten de zomermaanden aan het speelplein werken.  Zij bereiden de 
speelpleinzomer een heel jaar voor.



 WAAR?
 Speelplein Kriebels, Ballaarweg 1a, 2590 Berlaar. Aan de kerk  
 ga je richti ng CKG Kinderland en daar kan je de pijl naar het  
 speelplein vinden.

 WANNEER?
 Van maandag 2 juli tot en met vrijdag 25 augustus 2018
 We sluiten enkel in het weekend, op 11 juli en 15 augustus.

 INSCHRIJVEN?
 Inschrijven per dag of per halve dag. Er staat geen beperking
 op het aantal kinderen! Je kind kan dus alti jd terecht op het   
 speelplein.

  Vooraf inschrijven is niet nodig, maar vooraf    
  registreren is wél nodig.
  Daarvoor vul je het formulier op de website in:
  www.berlaar.be/speelplein-kriebels. 

Je kan ook langsgaan bij het onthaal van de gemeente. Alle kinderen 
die geregistreerd zijn krijgen een kriebelpasje dat ze elke keer naar 
het plein moeten meenemen. Eenmaal geregistreerd, krijg je de 
kriebelpas thuisgestuurd. Als je na 25/6 registreert ligt de pas klaar 
op het speelplein.

Je kan:
 - ’s morgens of ’s middags inschrijven (de uren staan verder in  
    de brochure)
 - ineens betalen met cash geld of met jouw 10-beurtenkaart

 Een 10-beurtenkaart staat op naam en kan je aan het onthaal  
 van het Gemeentehuis kopen.

 Je betaalt:
  - 4 euro voor een hele dag
  - 2 euro voor een halve dag

 
 Voor uitstappen betaal je extra. De prijzen en meer info   
 hierover vind je verder in deze brochure. Vooraf inschrijven is  
 niet nodig.

 Het start- en slotmoment zijn grati s. Dit jaar zal dat zijn op   
 donderdag 5 juli en donderdag 23 augustus in de namiddag.  
 Dan hoef je in de namiddag dus niet te betalen.

  Vooraf inschrijven is niet nodig, maar vooraf    
  registreren is wél nodig.
  Daarvoor vul je het formulier op de website in:  Daarvoor vul je het formulier op de website in:
    

 WAAR?
 Speelplein Kriebels, Ballaarweg 1a, 2590 Berlaar. Aan de kerk  
 ga je richti ng CKG Kinderland en daar kan je de pijl naar het  

 niet nodig.

 Het start- en slotmoment zijn grati s. Dit jaar zal dat zijn op   
 donderdag 5 juli en donderdag 23 augustus in de namiddag.   donderdag 5 juli en donderdag 23 augustus in de namiddag.  
 Dan hoef je in de namiddag dus niet te betalen.

Je kan ook langsgaan bij het onthaal van de gemeente. Alle kinderen Je kan ook langsgaan bij het onthaal van de gemeente. Alle kinderen Je kan ook langsgaan bij het onthaal van de gemeente. Alle kinderen Je kan ook langsgaan bij het onthaal van de gemeente. Alle kinderen Je kan ook langsgaan bij het onthaal van de gemeente. Alle kinderen 



 - Kriebelpasje
 - Centen of ti en-beurtenkaart
 - Zonnepet
 - Regenjas
 - Drinkbeker voor water of eigen drank
 - Lunchpakket
 - Zwemgerief bij heel goed weer
 - Zeker speelkledij aandoen!!!

 Donderdag 21 juni, 20u:
 Infoavond voor de ouders op het speelplein.
 Maak kennis met de pleinleiding, de werking van ons speelplein
 en stel al je vragen.

- Kriebelpasje

Meeneemlijstje:

 Donderdag 21 juni, 20u: Donderdag 21 juni, 20u:
 Infoavond voor de ouders op het speelplein. Infoavond voor de ouders op het speelplein.
 Maak kennis met de pleinleiding, de werking van ons speelplein Maak kennis met de pleinleiding, de werking van ons speelplein Maak kennis met de pleinleiding, de werking van ons speelplein Maak kennis met de pleinleiding, de werking van ons speelplein Maak kennis met de pleinleiding, de werking van ons speelplein

FOTO’S en andere persoonlijke gegevens:
De persoonlijke gegevens van de deelnemers en animatoren worden 
enkel in functi e van de acti viteiten en werking van de Gemeente 
Berlaar gebruikt. Bij de registrati e van elk kind kan de ouder aanduiden 
of er beeldmateriaal van zijn/haar kind mag genomen worden. 
Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor publiciteit via één 
van de gemeentelijke kanalen, kan 5 jaar acti ef gebruikt worden 
en wordt daarna enkel bijgehouden in het historisch acti ef. De 
speelpleinwerking volgt de privacyverklaring van de gemeente die op 
de website www.berlaar.be staat.

 
 WEETJE:
Het OCMW van de gemeente Berlaar ontvangt subsidies waarmee ze 
gezinnen met fi nanciële moeilijkheden kunnen ondersteunen in de kosten 
voor bijvoorbeeld vakanti eopvang. Je hoeft  nog niet gekend te zijn bij 
het OCMW om hiervoor in aanmerking te komen. Ook als je het ti jdelijk 
fi nancieel moeilijk hebt kunnen zij je helpen. Na een sociaal en fi nancieel 
onderzoek kunnen ze bepalen of je in aanmerking komt en een aantal 
dagen op of uitstappen met het speelplein betalen.

Meer info: Sociale dienst van het OCMW, Zomerstraat 22 in Berlaar,   
  03 410 19 00 of socialedienst@berlaar.be.

 WEETJE:
Het OCMW van de gemeente Berlaar ontvangt subsidies waarmee ze 



DAGINDELING

√ Voor 8.30 uur opvang via BKO Roefels
  Als je hier gebruik van 
  maakt moet je kind bij BKO  
  geregistreerd zijn.
  (zie elders in de brochure) 

√ 8.30-9.30 uur inschrijvingen

√ 9.30-11.50 uur Spelen, spelen, spelen

√ 11.50-12 uur kinderen kunnen opgehaald  
  worden

√ 12-13 uur middageten

√ 13-13.30 uur inschrijvingen

√ 13.30-16 uur Spelen, spelen, spelen

√ 16u-17 uur kinderen kunnen opgehaald  
  worden

√ Vanaf 17 uur: opvang via BKO Roefels

Donderdag - uitstapdag
Op donderdag gaan we met z’n allen op uitstap. Iedereen moet dan 
zeker op ti jd op het speelplein zijn.  Er blijft  geen begeleiding op het 
speelplein. Alle kinderen gaan dus mee. Er blijft  niemand op het 
speelplein.

Respecteer de uren
Wij garanderen niet dat de kinderen de hele dag op het speelplein 
zijn. Soms gaan de acti viteiten door in het bos, op ‘t Stapveld of een 
van de binnenlocati es. Bij het ophalen van je kind(eren) kom je bij de 
pleinleiding, die in de buurt van de poort te vinden is op die momenten, 
de kriebelpas(sen) terug ophalen. We vragen met aandrang om geen 
kinderen mee te nemen zonder het ons te melden. Kinderen moeten 
alti jd hun kriebelpasje terug mee naar huis nemen. Enkel zo kunnen 
wij het overzicht bewaren.



ETEN EN DRINKEN
’s Middags eet iedereen zijn eigen lunchpakket op. Je krijgt van ons 
een beker soep als je dat wil en water dat je in een eigen drinkbeker 
kan doen. Wil je iets anders drinken dan neem je dat ook mee.
Kinderen die liever thuis eten moeten hiervoor toestemming 
hebben. Zij mogen het plein verlaten om 12 uur en kunnen vanaf 
13 uur terug terecht op het plein. Als vieruurtje krijgen alle kinderen 
een tussendoortje en een beker water. Dat water schenken wij in de 
beker van elk kind. Het tussendoortje is een stukje fruit. Op uitstap 
krijg je een koek, en op vrijdag een ijsje.

 Elk kind brengt dus best een eigen drinkbeker mee die op het  
 plein kan gevuld worden met water. Die beker blijft  buiten   
 de pauzes in de rugzak en komt elke avond mee naar    
 huis. Voorzie de beker van een naam dat maakt    
 het makkelijker om hem terug te vinden. We hebben    
 een hele batt erij drankkraantjes geïnstalleerd     
 waar alti jd water kan gedronken worden.

 Elk kind brengt dus best een eigen drinkbeker mee die op het  
 plein kan gevuld worden met water. Die beker blijft  buiten   
 de pauzes in de rugzak en komt elke avond mee naar    

EEN WEEK OP SPEELPLEIN KRIEBELS
Dag Voormiddag Namiddag
Maandag Acti viteit in de leeft ijdsgroep Open-spel-aanbod in speelhoeken
Dinsdag Acti viteit in de leeft ijdsgroep Open-spel-aanbod in speelhoeken
Woensdag Acti viteit in de leeft ijdsgroep

(soms naar de markt)
Open-spel-aanbod in speelhoeken

Donderdag De hele dag op uitstap (zie zomerplanning). Alle kinderen gaan 
mee op uitstap. De uitstappen zijn aangepast aan de leeft ijd van de 
kinderen.

Vrijdag Acti viteit in de leeft ijdsgroep Open-spel-aanbod in speelhoeken

OpenSpelAanbod op ons Speelplein!
OpenSpelAanwat?
Elke namiddag werkt Speelplein Kriebels met een openspelaanbod. 
Dit is een manier van spelen waarbij onze kinderen zelf mogen kiezen 
waar, wanneer en met wat ze gaan spelen. Ga jij liever met leidster 
X op zoek naar een schat of maak je het liefst samen met leider Y 
een heuse moddertaart in onze hippe buitenspeelkeuken? Zoals het 
vorig voorbeeld al verklapt is er veel mogelijk op het plein. Het is 
vakanti e voor iedereen dus vrije keuze is ons uitgangspunt ti jdens het 
openspelaanbod!

 VOOR WIE?
Voor alle kinderen tussen 5 en 15 jaar. Tijdens de geleide acti viteiten 
spelen de kinderen samen met leeft ijdsgenootjes. De groepen 
worden ingedeeld op basis van geboortejaar. Tieners moeten reeds 
het eerste middelbaar hebben voltooid.
Groepje 1 Roze sjaaltjes Geboren in 2013 of 2012
Groepje 2 Gele sjaaltjes Geboren in 2011 of 2010
Groepje 3 Rode sjaaltjes Geboren in 2009 of 2008
Groepje 4 Groene sjaaltjes Geboren in 2007 of 2006
Tieners Geen sjaaltjes Geboren in 2005, 2004 of 2003

 VOOR WIE?
Voor alle kinderen tussen 5 en 15 jaar. Tijdens de geleide acti viteiten 



 Uitstappen
Op donderdag gaan we op uitstap. Iedereen moet dan op ti jd op het 
speelplein zijn. We gaan met alle kinderen samen weg. Dit wil zeggen 
dat er dan geen begeleiding op het speelplein blijft . Alle kinderen 
gaan dus mee. Soms zijn er twee bestemmingen, soms gaan alle 
kinderen naar dezelfde plek. De deelnameprijs op donderdag bestaat 
uit de dagprijs + de uitstapprijs. Dit bedrag dient ’s morgens op het 
speelplein betaald te worden.

Technopolis
Donderdag 12 juli
Vertrek: 9.30 uur
Aankomst: 17 uur
Voor:  iedereen
Prijs:  16 euro
Totaal, incl. dagprijs: 20 euro 
Meenemen; lunchpakket en voldoende drank

BOBBEJAANLAND
Donderdag 19 juli 
Vertrek: 9.30 uur
Aankomst: 18 uur
Voor:  iedereen
Prijs:  21 euro
Totaal, incl. dagprijs: 25 euro
Meenemen: regenkledij bij slecht weer, lunchpakket    
  en voldoende drank

ZWEMMEN EN SPELEN 
IN HET NETEPARK
Donderdag 26 juli
Vertrek: 9.30 uur
Aankomst: 16.30 uur
Voor:  iedereen
Prijs:  6 euro
Totaal, incl. dagprijs: 10 euro
Meenemen; aansluitende zwemkledij, handdoek, regenkledij bij  
   slecht weer, lunchpakket en voldoende drank



KINDERBOERDERIJ GROENHOF
Donderdag 2 augustus
Vertrek: 9.30 uur
Aankomst: 17 uur
Voor:  groepje 1, 2, 3 en 4
Prijs:  10 euro
Totaal, incl. dagprijs: 14 euro
Meenemen: regenkledij bij slecht weer, lunchpakket
  en voldoende drank

LILSE BERGEN
Donderdag 2 augustus
Vertrek: 9 uur
Aankomst: 17 uur
Voor:  groepje 3 en 4
Prijs:  12 euro
Totaal, incl. dagprijs: 16 euro
Meenemen: zwemkledij, handdoek, regenkledij bij slecht weer,   
  lunchpakket en voldoende drank

OVERNACHTING
Donderdag 2 augustus
Aansluitend op de speelpleindag
Voor:  groepje 3 en 4
Prijs:  6 euro
Totaal, incl. dagprijs vrijdag: 10 euro
Meenemen: zie brief

Met zoo-abonnement:
Prijs:  6 euro
Totaal, incl. dagprijs: 10 euro

BOWLEN EN ZWEMMEN IN LIER
Donderdag 9 augustus
Vertrek: 9.30 uur
Aankomst: 16.30 uur
Voor:  iedereen
Prijs:  12 euro
Totaal, incl. dagprijs: 16 euro
Meenemen: zwemkledij (aansluitend), handdoek, regenkledij bij   
  slecht weer, lunchpakket en voldoende drank

PLANCKENDAEL
Donderdag 16 augustus
Vertrek: 9.30 uur
Aankomst: 17 uur
Voor:  iedereen
Zonder zoo-abonnement:
Prijs:  14 euro
Totaal, incl. dagprijs: 18 euro
Meenemen: regenkledij bij slecht weer, lunchpakket en
  voldoende drank

ZWEMMEN EN SPELEN IN HET NETEPARK
DINSDAG 21 augustus
Vertrek: 9.30 uur
Aankomst: 16.30 uur
Voor:  iedereen
Prijs:  6 euro
Totaal, incl. dagprijs: 10 euro
Meenemen;  aansluitende zwemkledij, handdoek, regenkledij bij   
  slecht weer, lunchpakket en voldoende drank



Overzicht
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

WEEK 1: Het gouden ti jdperk der dinosauriërs

2/jul 3/jul 4/jul 5/jul 6/jul

Spelen per leeft ijdsgroep Spelen per leeft ijdsgroep Spelen per leeft ijdsgroep Spelen per leeft ijdsgroep Spelen per leeft ijdsgroep

Keuzeacti viteiten in speelhoeken Keuzeacti viteiten in speelhoeken Keuzeacti viteiten in speelhoeken Startf eest Keuzeacti viteiten in speelhoeken

WEEK 2: Helden van hier: Speelplein Kriebels

9/jul 10/jul 11/jul 12/jul 13/jul

Spelen per leeft ijdsgroep Spelen per leeft ijdsgroep
Gesloten Hele dag: Technopolis voor alle groepjes

Spelen per leeft ijdsgroep

Keuzeacti viteiten in speelhoeken Keuzeacti viteiten in speelhoeken Keuzeacti viteiten in speelhoeken

WEEK 3: Hemel, hel en aarde

16/jul 17/jul 18/jul 19/jul 20/jul

Spelen per leeft ijdsgroep Spelen per leeft ijdsgroep Spelen per leeft ijdsgroep
Hele dag: Bobbejaanland voor alle groepjes

Spelen per leeft ijdsgroep

Keuzeacti viteiten in speelhoeken Keuzeacti viteiten in speelhoeken Keuzeacti viteiten in speelhoeken Keuzeacti viteiten in speelhoeken

WEEK 4: Kriebelina’s dream date

23/juli 24/juli 25/juli 26/juli 27/juli

Spelen per leeft ijdsgroep Spelen per leeft ijdsgroep Spelen per leeft ijdsgroep
Hele dag: Netepark voor alle groepjes

Spelen per leeft ijdsgroep

Keuzeacti viteiten in speelhoeken Keuzeacti viteiten in speelhoeken Keuzeacti viteiten in speelhoeken Keuzeacti viteiten in speelhoeken

WEEK 5: Kriebels Next Topmodel

30/jul 31/jul 1/aug 2/aug 3/aug

Spelen per leeft ijdsgroep Spelen per leeft ijdsgroep Spelen per leeft ijdsgroep Hele dag: kinderboerderij (groepjes 1 tot 4) of (lilse bergen groepjes 3 tot 
4) overnachti ng (groepjes 3 tot 4)

Spelen per leeft ijdsgroep

Keuzeacti viteiten in speelhoeken Keuzeacti viteiten in speelhoeken Keuzeacti viteiten in speelhoeken Keuzeacti viteiten in speelhoeken

WEEK 6: (in)sekte lol  

6/augustus 7/augustus 8/aug 9/aug 10/aug

Spelen per leeft ijdsgroep Spelen per leeft ijdsgroep Spelen per leeft ijdsgroep
Hele dag: bowlen en zwemmen in Lier voor alle groepjes

Spelen per leeft ijdsgroep

Keuzeacti viteiten in speelhoeken Keuzeacti viteiten in speelhoeken Keuzeacti viteiten in speelhoeken Keuzeacti viteiten in speelhoeken

WEEK 7: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

13/aug 14/aug 15/aug 16/aug 17/aug

Spelen per leeft ijdsgroep Spelen per leeft ijdsgroep
Gesloten Hele dag: Planckendael voor alle groepjes

Spelen per leeft ijdsgroep

Keuzeacti viteiten in speelhoeken Keuzeacti viteiten in speelhoeken Keuzeacti viteiten in speelhoeken

WEEK 8: Onderwaterwereld

20/aug 21/aug 22/aug 23/aug 24/aug

Spelen per leeft ijdsgroep Spelen per leeft ijdsgroep Hele dag: Netepark voor alle 
groepjes

Spelen per leeft ijdsgroep Spelen per leeft ijdsgroep

Keuzeacti viteiten in speelhoeken Keuzeacti viteiten in speelhoeken Slotf eest Keuzeacti viteiten in speelhoeken
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Speciaal voor tieners
De 10 geboden van de tiener op het speelplein:
1. Tiener ben je als je geboren bent in 2005, 2004 of 2003
 én het eerste middelbaar al voltooid hebt.
2. Tieners zijn welkom van 2 juli tot en met 24 augustus.
3. De ti eneracti viteiten starten om 9 uur
 en eindigen om 17 uur.
4. Je kan komen voor een hele of een halve dag.
 De prijzen zijn hetzelfde als die voor de kinderen.
5. Op dinsdag en donderdag kan je NIET ’s middags inschrijven.
 Dan zijn we alti jd een hele dag op pad.

6. Je hoeft  ook niet te reserveren of vooraf in te schrijven.
 Vooraf registreren is wel nodig. Daarvoor kom je langs
 het onthaal van de gemeente of vul je het formulier in
 op www.berlaar.be/speelplein.

7. Er worden ook uitstappen georganiseerd.
 Die vind je verder in dit boekje. Hiervoor moet je niet meer
 vooraf inschrijven. Hier gelden dezelfde regels als die
 voor de uitstappen van de kinderen.
8. Een ti ener heeft  steeds bij/aan: dagprijs of ti enbeurtenkaart/
 centjes voor uitstap/aangepaste kledij/lunchpakket/drankje/
 herbruikbare beker voor water
9. Een ti ener heeft  niet bij/aan: beste kledij/veel geld/
 smartphones/MP3-spelers/andere waardevolle spullen
10. Tussen 16 en 17 uur mogen ti eners enkel alleen naar huis
 als de ouders daarvoor schrift elijke toestemming geven.
 Zij vullen daarvoor een briefj e in dat de ti ener
 mee naar huis krijgt.



Tieneruitstappen
  Onderstaande acti viteiten kan je ook downloaden
  via www.berlaar.be/speelplein-kriebels.

 • SUPERJUMP GEEL | 3/7, NAMIDDAG, 8 + 2 EURO

 • STUNTSTEPPEN | 24 JULI, 5 + 2 EURO

 • LASERSHOOT | 10 JULI, NAMIDDAG, 8 + 2 EURO

 • VISSEN

 • KICKBOX | 21 AUGUSTUS, HALVE DAG,  5 + 2 EURO

 • KARTING | 8 AUGUSTUS, HALVE DAG, 12 + 2 EURO

 • BMX -DESSEL | 17 JULI, VOORMIDDAG, 8 + 2 EURO

 • DRIEDAAGSE | 1, 2 EN 3 AUGUSTUS,
   MET OVERNACHTING, 38+12 EURO

•

•

•

•

•

•
   MET OVERNACHTING, 38+12 EURO



Vragen?
Mail of bel gerust of spring eens binnen bij de dienst Vrije Tijd!
Eveline, Peter of Nancy van de Dienst Vrije Tijd
03 410 19 00 of 0490 422 821 of 0473 92 38 72
vrijetijd@berlaar.be
Je kan ook de pleinleiding contacteren:
0478 04 62 40
speelplein_kriebels@hotmail.com

Je kan ook BKO Roefels contacteren:
Coördinator BKO Roefels:
0472 58 19 04
bko.roefels@berlaar.be


