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WAT?
Ons speelplein ligt in een mooie groene 

omgeving, ver weg van drukke wegen. 

Spelen, sporten, ravotten, knutselen, koken 

en nog meer spelen, sporten, ravotten, knutselen, 

koken, … Op ons speelplein wordt 100% gespeeld.  

We spelen ook altijd buiten.  Voorzie dus aangepaste 

speelkledij, kledij die vuil mag worden, zwemgerief, 

regenkledij … Alleen bij écht slecht weer gaan we binnen 

spelen. 

DOOR WIE?
Elke week staat er voor jou een enthousiaste leidingsploeg 

klaar. Stuk voor stuk barsten ze van spelideeën die ze 

via hun cursus opstaken. Graag willen ze deze voor jou 

omzetten naar een weekprogramma met veel variatie en 

spelplezier! 

Per leeftijdsgroep staat er een leidingsduo klaar dat 

een hele week jouw leeftijdsgroep zal begeleiden bij de 

activiteiten en mogelijke uitstappen. De coördinatie van de 

leidingsploeg op het speelplein gebeurt door de pleinleiding 

en door de dienst Vrije Tijd. In het gemeentehuis zorgen zij 

er samen voor dat alles vlekkeloos verloopt. Bij hen kan je 

met alle mogelijke vragen terecht. De pleinleiding overziet 

het hele gebeuren en is elke dag te vinden op het plein. 

De pleinleiding bestaat uit drie jongeren die ook buiten de 

zomermaanden aan het speelplein werken. Zij bereiden de 

speelpleinzomer een heel jaar voor. De contactgegevens 

vind je op de achterzijde van dit boekje

WAAR?
Speelplein Kriebels, Ballaarweg 1a, 2590 Berlaar. Aan de 

kerk ga je richting CKG Kinderland en volg je in straat 

verder rechts. 

WANNEER?
Iedere werkdag van maandag 4 juli tot en 

met vrijdag 26 augustus 2022.

We sluiten op 11 juli, 21 juli en 15 augustus. 

Voor alle kinderen tussen 5 en 15 jaar. 

Tijdens de begeleide activiteiten 

spelen de kinderen samen met 

leeftijdsgenootjes. De groepen worden 

ingedeeld op basis van geboortejaar. 

Tieners moeten reeds het eerste 

middelbaar hebben voltooid. 

Groepje 1 RozeRoze Geboren in 2017 of 2016

Groepje 2 GeelGeel Geboren in 2015 of 2014 

Groepje 3 RoodRood Geboren in 2013 of 2012

Groepje 4 GroenGroen Geboren in 2011 of 2010

Tieners Geboren in 2009, 2008 of 2007

VOOR WIE? 
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MAANDAG, DINSDAG, 

DONDERDAG EN VRIJDAG:

Inschrijven kan per dag of per halve dag. Je moet vooraf 

betalen via het onlinesysteem. Dat kan nog tot enkele 

minuten voor je kind op het speelplein aankomt. 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag staat er geen 

beperking op het aantal kinderen. Je kind kan dus altijd 

terecht op het speelplein.

Kinderen van Berlaar betalen

- 4 euro voor een hele dag 

- 2 euro voor een halve dag 

Kinderen die niet in Berlaar wonen betalen

- 6 euro voor een hele dag 

- 3 euro voor een halve dag 

WOENSDAG:

Op woensdag gaan we met z’n allen op uitstap en betaal je 

extra.  De prijzen en meer info hierover vind 

je verder in deze brochure. Vooraf 

inschrijven is noodzakelijk. Op 

woensdag is het speelplein 

niet open voor kinderen die 

niet mee op uitstap gaan.

REGISTREREN EN INSCHRIJVEN 

VIA ONLINE INSCHRIJFPROGRAMMA

WWW.BERLAAR.BE/INSCHRIJVEN 

1. Iedereen moet in dit programma een gezinsaccount aan 

maken. Als ouder log je in en maak je jouw gezinsaccount 

compleet door je kinderen aan dat account te koppelen via 

‘relatie toevoegen’. Je kan ook langsgaan bij het onthaal 

van het gemeentehuis om je kind te registreren. 

2. Je bestelt per kind een gratis Speelpleinpas. Zo wordt 

jouw kind geregistreerd als speelpleinkind en maken 

we er een kriebelpasje voor aan. Je speelpleinpas zal 

klaarliggen op het speelplein op de eerste dag dat je 

komt. 

3. Je kan je kind inschrijven voor speelpleindagen en 

uitstappen. 

Voor speelpleindagen kan je tot op de dag zelf inschrijven. 

De inschrijfmodule blijft op maandag, dinsdag, donderdag 

en vrijdag open staan.  

Je kan je kind dus de dag zelf ’s morgens voor vertrek 

inschrijven en online betalen.

Voor uitstappen kan dit zolang er plaats is en tot 

maximum 2 dagen vooraf. Je betaalt steeds online.  Er 

is geen cash geld op het speelplein. 

Ingeschreven en betaald, maar 

je kan toch niet komen? 

Alleen op vertoon van een 

doktersbewijs betalen 

wij het inschrijfgeld 

terug.

INSCHRIJVEN!INSCHRIJVEN!

Geen toegang 

tot het internet?  

Je kan je kind ook inschrijven 

aan het onthaal van het 

gemeentehuis. Is dat ook geen 

optie dan contacteer je de dienst 

Vrije Tijd en zoeken we 

samen een oplossing.

4 5



De start en slotdag zijn gratis.  Dit jaar is dat op woensdag 

6 juli en woensdag 24 augustus. Die dag hoef je niet te 

betalen... wel in te schrijven. 

FOTO’S en andere persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van de deelnemers en 

animatoren worden alleen in functie van de werking van 

de dienst Vrije Tijd gebruikt. 

Bij de registratie van elk kind kan de ouder aanduiden of 

er beeldmateriaal van hun kind mag genomen worden. 

Dit beeldmateriaal kan mogelijk gebruikt worden voor 

publiciteit via één van de gemeentelijke kanalen en zal 

maximum vijf jaar bijgehouden worden. 

De speelpleinwerking volgt de privacyverklaring van het 

lokaal bestuur die op de website www.berlaar.be staat. 

• kriebelpas 
• zonnepet 
• regenjas 
• drinkbus voor water    of eigen drank 
• beker voor soep
• lunchpakket 
• zwemgerief bij heel goed weer • zeker speelkledij aandoen!!! 

Start  -  en SlotdagStart  -  en Slotdag

WEETJE: 
De Sociale Dienst van het lokaal bestuur ontvangt subsidies waarmee 

ze gezinnen met financiële moeilijkheden kunnen ondersteunen in de 

kosten voor bijvoorbeeld vakantieopvang. Je hoeft nog niet gekend 

te zijn bij het OCMW of op Sociale Dienst om hiervoor in aanmerking 

te komen. Ook als je het tijdelijk financieel moeilijk hebt, kunnen zij 

je helpen. Na een sociaal en financieel onderzoek kunnen ze bepalen 

of je in aanmerking komt en een aantal dagen op of uitstappen met 

het speelplein betalen. 

Sociale Dienst, Zomerstraat 22 in Berlaar, 

03 410 19 00 of socialedienst@berlaar.be. 

ZONDAG 26 JUNI OM 11 uur

Infomoment voor de ouders op het 
speelplein. Maak kennis met de 
pleinleiding, de werking van ons 
speelplein en stel al je vragen.

Meeneemlijstje:  
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Alleen naar huis?

Kinderen en tieners mogen alleen naar 

huis als de pleinleiding daarvoor een 

schriftelijke toestemming van de 

ouders heeft ontvangen. Als we die 

toestemming niet hebben blijft je 

kind of tiener op het speelplein 

tot het wordt opgehaald.

Voor 8.30 uur: opvang via BKO Roefels 
Als je hier gebruik van wenst te maken, moet je kind bij 

de BKO geregistreerd zijn. Meer info op www.berlaar.be/

buitenschoolse-kinderopvang-roefels. 

08.30 - 9.30 uur: aanmelden

09.30 - 11.50 uur: Spelen, spelen, spelen 

11.50 - 12 uur: kinderen kunnen opgehaald worden 

12 - 13 uur: middageten 

13 - 13.30 uur: aanmelden 

13.30 - 16 uur: Spelen, spelen, spelen 

16 - 17 uur: kinderen kunnen opgehaald worden 

Vanaf 17 uur: opvang via BKO Roefels 

Eén uitstap per week 

Op woensdag gaan we op uitstap. Iedereen moet dan 

zeker op tijd op het speelplein zijn. We gaan met alle 

kinderen op woensdag op uitstap. Dit wil zeggen dat 

er dan geen begeleiding op het speelplein is. Er blijft 

niemand op het speelplein, het plein is dan gesloten.

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 of drinkbus 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/

drinkbus mee die op het plein gevuld kan worden met 

water. We hebben drankkraantjes geïnstalleerd waar 

altijd water kan gedronken worden.

DAGINDELING DAGINDELING 

Respecteer de uren 

Wij garanderen niet dat de kinderen de hele dag op het 

speelplein zijn. Daarom is het belangrijk dat je je kind 

alleen op de afgesproken momenten brengt of ophaalt. 

Je kan de pagina van Vrije Tijd Berlaar volgen om op 

de hoogte te zijn van de werking van het speelplein. 

Op deze pagina zal al eens een sfeerfoto verschijnen 

of vind je berichten van de pleinleiding terug.
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Tienerinfo Tienerinfo 

Tieners op het speelplein: 

• Tiener ben je als je geboren bent in 2009, 2008 of 2007 én het 

eerste middelbaar al voltooid hebt. 

• Tieners zijn welkom van 4 juli tot en met 26 augustus 2022. 

• De tieneractiviteiten starten om 9.30 uur en eindigen om           

17 uur. 

• Je kan komen voor een hele of een halve dag. De prijzen zijn 

hetzelfde als die voor de kinderen. 

• Je moet vooraf inschrijven.  Maar dat kan tot enkele minuten 

voor je op het speelplein aankomt. Daarvoor surf je naar 

www.berlaar.be/inschrijven.

• Er worden ook uitstappen georganiseerd. Die vind je op we 

website van de gemeente.  Hiervoor moet je vooraf inschrijven. 

Hier gelden dezelfde regels als die voor de uitstappen van de 

kinderen. 

• Een tiener heeft steeds bij/aan: Kriebelpas, aangepaste kledij, 

lunchpakket, drankje, herbruikbare beker voor water. 

• Een tiener heeft niet bij/aan: beste kledij, veel geld, 

waardevolle spullen. 

• Tussen 16 en 17 uur mogen tieners enkel alleen naar huis als 

de ouders daarvoor schriftelijke toestemming geven. 

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 graag met leidster X op zoek 

naar een schat of maak je liever samen met leider Y een 

heuse moddertaart in onze hippe buitenspeelkeuken? 

Zoals vorig voorbeeld al verklapt is er veel mogelijk op 

het plein. Het is vakantie voor iedereen, dus vrije keuze is 

ons uitgangspunt tijdens het OpenSpelAanbod! 
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Uitstappen Uitstappen 
Ter info: de dagprijs is inbegrepen

•	 Als we op uitstap gaan moet iedereen op tijd op het 

speelplein zijn. 

•	 We gaan met alle kinderen samen weg. Dit wil zeggen 

dat er dan geen begeleiding op het speelplein blijft. 

•	 We vertrekken altijd op het speelplein en komen daar 

ook terug aan.

•	 Je moet vooraf online inschrijven. Dat kan tot de 

activiteit volzet is of tot de maandag ervoor. Om 12u 

sluiten we de inschrijvingen. 

ZWEMMEN IN NETEPARK
VOOR GROEPJE 1, 2, 3, 4 EN TIENERS

Woensdag 13 juli

Vertrek: 9.30 uur

Aankomst: 16.30 uur

Prijs: 10 euro (Berlaar)

12 euro (niet-Berlaar)

BOBBEJAANLAND
VOOR GROEPJE 1, 2, 3, 4 EN TIENERS

Woensdag 20 juli

vertrek: 9 uur

Aankomst: 17.30 uur

Prijs: 25 euro (Berlaar) 

27 euro (niet-Berlaar)

Op woensdag 6 juli en woensdag 

24 augustus kan je gratis naar 

het speelplein komen.  Die dag 

betaal je niet, maar je moet 

wel vooraf inschrijven 

via het systeem.
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AARDBEIENPLANTAGE
VOOR GROEPJE 1, 2, 3, 4

Woensdag 27 juli

Vertrek: 9.30 uur

Aankomst: 16 uur

Prijs: 10 euro (Berlaar)

12 euro (niet-Berlaar)

PLANCKENDAEL
VOOR GROEPJE 1, 2, 3, 4 EN TIENERS 

Woensdag 3 augustus

Vertrek: 9.30 uur

Aankomst: 17 uur

Prijs zonder abonnement: 

• 18 euro (Berlaar)

• 20 euro (niet-Berlaar)

Prijs met abonnement:   

• 12 euro (Berlaar)

• 14 euro (niet-Berlaar)

KINDERBOERDERIJ
VOOR GROEPJE 1 EN 2

Woensdag 10 augustus

Vertrek: 9.30 uur

Aankomst: 17 uur

Prijs: 16 euro (Berlaar)

18 euro (niet-Berlaar)

AVONTURENUITSTAP
VOOR GROEPJE 3, 4 EN TIENERS

Woensdag 10 augustus

Vertrek: 9.30 uur

Aankomst: 17 uur

Prijs: 16 euro (Berlaar)

18 euro (niet-Berlaar)
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AVONDACTIVITEIT 
(incl. eten maar zonder 

overnachting)

VOOR GROEPJE 3, 4 EN TIENERS 

Woensdag 10 augustus

Start: 17 uur

Einde: 22 uur

Prijs: 2 euro (Berlaar)

3 euro (niet-Berlaar)

MEGASPEELSTAD
Voor groepje 1, 2, 3, 4

Woensdag 17 augustus

Vertrek: 9.30 uur

Aankomst: 17 uur

Prijs: 15 euro (Berlaar)

17 euro (niet-Berlaar)
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

WEEK 1: Het mysterie van de verdwenen tuinkabouter

4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 8 juli

Spelen per leeftijdsgroep Spelen per leeftijdsgroep
startdag

Spelen per leeftijdsgroep Spelen per leeftijdsgroep

Keuzeactiviteiten in speelhoeken Keuzeactiviteiten in speelhoeken Keuzeactiviteiten in speelhoeken Keuzeactiviteiten in speelhoeken

WEEK 2: Partycrash @kriebels

11  juli 12 juli 13 juli 14 juli 15 juli

gesloten
Spelen per leeftijdsgroep

uitstap zwemmen in netepark (groepje 1, 2, 3 en 4 en tieners)
Spelen per leeftijdsgroep Spelen per leeftijdsgroep

Keuzeactiviteiten in speelhoeken Keuzeactiviteiten in speelhoeken Keuzeactiviteiten in speelhoeken

WEEK 3: Fanfare de Blaaskaak en de dwaze dirigent

18 juli 19 juli 20 juli 21 juli 22 juli

Spelen per leeftijdsgroep Spelen per leeftijdsgroep
bobbejaanland  (groepje 1, 2, 3 en 4 en tieners) gesloten

Spelen per leeftijdsgroep

Keuzeactiviteiten in speelhoeken Keuzeactiviteiten in speelhoeken Keuzeactiviteiten in speelhoeken

WEEK 4: De babbelpil van farmacie Margauks

25 juli 26 juli 27 juli 28 juli 29 juli

Spelen per leeftijdsgroep Spelen per leeftijdsgroep
aardbeienplantage (groepjes 1 en 2)

Spelen per leeftijdsgroep Spelen per leeftijdsgroep

Keuzeactiviteiten in speelhoeken Keuzeactiviteiten in speelhoeken Keuzeactiviteiten in speelhoeken Keuzeactiviteiten in speelhoeken

WEEK 5: Het geheim van de duistere dierentuin

1 augustus 2 augustus 3 augustus 4 augustus 5 augustus

Spelen per leeftijdsgroep Spelen per leeftijdsgroep
 Planckendael  (groepje 1, 2, 3 en 4 en tieners)

Spelen per leeftijdsgroep Spelen per leeftijdsgroep

Keuzeactiviteiten in speelhoeken Keuzeactiviteiten in speelhoeken Keuzeactiviteiten in speelhoeken Keuzeactiviteiten in speelhoeken

WEEK 6: Professor Kriebel en zijn teletijdmachine

8 augustus 9 augustus 10 augustus 11 augustus 12 augustus

Spelen per leeftijdsgroep Spelen per leeftijdsgroep  groenhoef (groepje 1 en 2) Spelen per leeftijdsgroep Spelen per leeftijdsgroep

Keuzeactiviteiten in speelhoeken Keuzeactiviteiten in speelhoeken

avonturenuitstap (groepje 3, 4 en tieners)

Keuzeactiviteiten in speelhoeken Keuzeactiviteiten in speelhoeken

avondactiteit (incl. eten)  (groepje 3, 4 en tieners)

WEEK 7: Kriebelhelden

15 augustus 16 augustus 17 augustus 18 augustus 19 augustus

gesloten
Spelen per leeftijdsgroep

Megaspeelstad (groepje 1, 2, 3 en 4)
Spelen per leeftijdsgroep Spelen per leeftijdsgroep

Keuzeactiviteiten in speelhoeken Keuzeactiviteiten in speelhoeken Keuzeactiviteiten in speelhoeken

WEEK 8: Kriebels ‘The musical’

22 augustus 23 augustus 24 augustus 25 augustus 26 augustus

Spelen per leeftijdsgroep Spelen per leeftijdsgroep
slotdag

Spelen per leeftijdsgroep Spelen per leeftijdsgroep

Keuzeactiviteiten in speelhoeken Keuzeactiviteiten in speelhoeken Keuzeactiviteiten in speelhoeken Keuzeactiviteiten in speelhoeken
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Dienst vrije Tijd
Markt 1 - 03 410 19 00 

vrijetijd@berlaar.be

Pleinleiding
0478 04 62 40

meer info: 
www.berlaar.be/speelplein-kriebels

Inschrijven: 
www.berlaar.be/inschrijven


