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Speelplein ‘t Hemelrijk
&

UitStappen 
kleuters 4-5 jaar

kids 6-11 jaar
tieners 12-15 jaar



zomervakantie op speelplein ‘ t Hemelrijk
Op het speelplein valt altijd wel iets te beleven! 
Een pak animatoren zorgen een zomer lang voor 
leuke spelletjes. Inschrijven mag maar is niet 
nodig, iedereen is welkom! 

Deze zomer verwelkomen we alle kinderen 
vanaf 4 tot 15 jaar door de circusdirecteur, zijn 
acrobaten en clowns, jawel het speelplein wordt 
omgetoverd in een CIRCUS.

praktiscH

•	Start op maandag 3 juli met de jaarlijke       
OPENSPEELPLEINDAG OM 13u30.

•	Het speelplein is open tot en met   
dinsdag 29 augustus. Op 30 augustus  gaan  
we op uitstap naar Bellewaerde.

•	Aan de ingang van het speelplein hangt een 
wandkrant, je kan de geplande activiteiten 
voor die week zien en een overzicht van alle 
animatoren bekijken.

•	Heb je vragen stel ze gerust aan de 
verantwoordelijke van het speelplein Céline 
of vraag naar de hoofdanimator.

•	Alle suggesties zijn welkom, ook die van je 
kinderen.

•	Onze gebrevetteerde animatoren houden 
rekening	met	de	leefijd,	daarom	dat	kleuter	
en tieners dagelijks andere activiteiten doen 
dan 6 tot 11 jarigen, die heten de speelvogels 
op het plein.

locatie

‘t Hemelrijk - Hemelrijkstraat 1 te Zottegem.

inscHrijvingen

•	 Het is niet verplicht om op voorhand in te 
schrijven voor het speelplein, plaatsen zijn 
onbeperkt. 

•	Wil je aan de kassa tijd besparen, dan kan 
je op voorhand  via de webshop je kind 
inschrijven. 

•	Indien je kind een volledige dag naar het 
speelplein wil komen, dan moet je 2 halve 
dagen selecteren. De inschrijvingen hangen 
vast per dag en zijn niet op een andere 
datum te gebruiken.

•	Er kan ook nog de dag zelf op het speelplein 
worden ingeschreven. Betalen ter plaatse kan 
cash en met bancontact.

•	Warme maaltijden 
(tickets) kunnen 
op het speelplein 
of de jeugddienst 
(tijdens de 
openingsuren) 
aangekocht 
worden.

prijs

kinderen uit Zottegem
•	Volle dag:  €4,00
•	Halve dag: €2,00
•	Maaltijd:  €3,00

kinderen buiten Zottegem
•	Volle dag:  €5,00
•	Halve dag:  €2,50
•	Maaltijd:  €3,00

Kinderen met MIA-statuut in Zot-
tegem (breng een strookje van de mutualiteit 
mee ter herkenning - nummer eindigt op xx1-xx1) 
krijgen 50% korting op alle prijzen.

duur

•	Er is vooropvang vanaf 7u tot 9u & naopvang 
tussen 16u tot 18u. 

•	De activiteiten vinden plaats tussen 9u en 
12u en tussen 13u30 en 16u. Daarom vragen 
we om de uren aan de kassa te respecteren, 
zodat we kunnen spelen zonder gestoord te 
worden.

•	De kassa is dagelijks open tussen 7u en 9u en 
tussen 12u en 13u30.

•	Gelieve rekening te houden met het slui-
tingsuur van 18u, zodat onze animatoren 
dagelijks terug fris op het plein staan om 
uw spruit iedere dag een leuke tijd te laten 
beleven. 

  

 
  Het speelplein is gesloten op

•	 vrijdag 21 juli
•	 maandag 14 augustus
•	 dinsdag 15 augustus
•	 maandag 21 augustus
•	 dinsdag 22 augustus
•	 donderdag 31 augustus

gratis busvervoer

•	Tijdens juli & augustus kan je kind worden 
opgehaald en/of teruggebracht naar het 
plein.

•	Kinderen worden enkel opgehaald op 
onderstaande opstapplaatsen.

•	Indien je gebruik wil maken van het gratis 
busvervoer moet je minimum 2 dagen op 
voorhand contact opnemen 
met de verantwoordelijke van 
het speelplein Céline op het 
nummer 09 360 38 62 (enkel 
tijdens de vakantie) of met de 
jeugddienst op het nummer  
09 367 91 98.

opstapplaatsen 
Heen terug
UUR PLAATS UUR PLAATS

7u45 OC Velzeke 17u00 ‘t Hemelrijk

8u00 Kerk Strijpen 17u10 ZIBO Kloosterstraat

8u30 OC S.M.Oudenhove 17u20 OC S.M.Oudenhove

8u45 ZIBO Kloosterstraat 17u45 Kerk Strijpen 

8u55 ‘t Hemelrijk 18u00 OC Velzeke

 
dag wie bad
maandag 6-7 jaar klein bad

12-15 jaar groot bad

donderdag 4-5 jaar klein bad

8-11 jaar groot bad

mediscHe ficHe

Alle kinderen die naar de speelpleinwerking 
komen, moeten verplicht éénmalig een medische 
fiche	invullen	voor	deze	zomer.	Wil	je	deze	thuis	
invullen & meebrengen naar het speelplein, dat 
kan. Vraag ze aan de kassa of download ze op de 
website http://jonginzottegem.be

 
attesten

Heb je een attest nodig voor het werk of de 
mutualiteit, dan moet je dit aanvragen. Dit kan aan 
het onthaal op het speelplein of telefonisch op het 
nummer 09 367 91 98.

infoavond ouders

Op woensdag 28 juni voorzien we een  infoavond 
op het speelplein. Alle ouders zijn welkom tussen 
17u en 19u met al hun vragen, suggesties en 
opmerkingen.

zwemmen

•	Er is 1 gratis zwembeurt per week per kind 
voorzien. 

•	Zwemmen en uitstappen zijn geen 
verplichte activiteit.

•	Indien uw kind kiest om niet deel te nemen, 
zijn er steeds leuke activiteiten op het plein 
voorzien.

inclusie op Het speelplein

•	Voor kinderen met een beperking werken 
we met voorinschrijvingen omdat we extra 
ondersteuning willen aanbieden door meer 
animatoren op het plein te voorzien.

•	Je kan inschrijven voor een periode van 5 
weken. 

•	Via een huisbezoek proberen we de 
speelkansen van je kind in kaart te 
brengen, zodat we je kind een fantastische 
zomervakantie kunnen aanbieden.

•	Neem vooraf hiervoor contact op met de 
verantwoordelijke van het speelplein Céline.

uitzonderlijk wijziging zwemmen

•	Op 5 juli gaan de 4 tot 5 -jarigen en de 
•	8 tot 11 -jarigen op woensdag zwemmen.
•	Op 17 augustus gaan de 6 tot 7 -jarigen en 12 

tot 15- jarigen op donderdag zwemmen.



uitstappen zomer
•	Om deel te nemen aan de uitstappen 

is het verplicht om op voorhand in te 
schrijven. Dit kan op het speelplein of 
via de webshop 

•	Je hoeft bij de uitstappen enkel de prijs te 
betalen van de uitstap, dus je hoeft geen 
dagticket meer voor het speelplein bij te 
kopen: vervoer, inkom en begeleiding zit 
verrekend in de prijs.

•	Breng op alle uitstappen 
zeker een lunchpakket mee 
voor de kinderen.

afkorting
 KZOT - kind uit Zottegem
 KNZOT - kind buiten Zottegem

DINSDAG 4 JULI 2017

boudewijn seapark
kind 6-11 jaar - vertrek 9 uur - terug  18 uur - KZOT €18 - KNZOT €20

We	beleven	een	dolfijne	dag	in	Boudewijn	Seapark!	We	gaan	op	tal	van	
attracties,	gaan	kijken	naar	de	magische	dolfijnenshow	en	genieten	van	
een coole zeeleeuwenshow.

DONDERDAG 10 AUGUSTUS 2017

de gavers
kleuters 4-5 jaar  - vertrek 9 uur - terug  16 uur - KZOT €10 - KNZOT €12

We gaan terug met ons speelpleinbusje richting Geraardsbergen.
In de Gavers is een groot speelplein waar de kleintjes zich kunnen 
uitleven. Nadien gaan we enkele toertjes rijden met de go-carts op een 
echt go-cartsparcours. En natuurlijk eten we een ijsje voor we terug naar 
huis gaan.

DONDERDAG 24 AUGUSTUS 2017

spruitenbal – de gavers geraardsbergen
kind 6-11 jaar  - vertrek 9 uur - terug  17 uur - KZOT €10 - KNZOT €12

We	gaan	naar	de	Gavers	voor	het	Spruitenbal,	een	keitoffe	doedag	vol	
leuke attracties, workshops en coole animatie.

DONDERDAG 17 AUGUSTUS 2017

  rafting gent
  tieners 12-15 jaar  - vertrek 9u - terug  16u - KZOT €18 - KNZOT €20

  Een fotozoektocht met rafting boten in het historisch centrum. Aan 
de hand van foto’s gaat elk team (boten van 8 tot 10 personen) op zoek 
naar gebouwen en monumenten. Na de rafting gaan we in Gent op 
Graffititocht	voor	een	2-tal	uur.	We	ontdekken	met	een	graffitispotter	
het verhaal achter de verf  en laten ons verrassen door de 
soorten	en	stijlen	graffiti	die	Gent	rijk	is!

DONDERDAG 13 JULI 2017
Hoeve ‘t alkeveld
kleuters 4-5 jaar - vertrek 9 uur - terug  16 uur - KZOT €10 - KNZOT €12
We gaan we met ons speelpleinbusje naar Velzeke naar Hoeve ‘t Alkeveld 
waar ze de koeien mogen eten geven & melken,…Daarnaast kunnen ze 
zich uitleven op het speelpleintje en spelen we een spelletje klompengolf. 
Voor we terug vertrekken eten we een overheerlijk ijsje!

VRIJDAG 14 JULI 2017
kid rock - wetteren
kind 6-11 jaar - vertrek 9 uur - terug  17u30 - KZOT €18 - KNZOT €20
Naar jaarlijkse traditie gaan we terug naar Kid Rock in Wetteren. Naast 
dolgekke attracties staan heel wat optredens op het programma onder 
andere op het hoofdpodium: Fabian, Ketnetmuscial, Ghost Rockers en als 
afsluiter Gers Pardoel.

DINSDAG 1 AUGUSTUS 2017
brielmeersen
kind 6-11 jaar - vertrek 9 uur - terug  17 uur - KZOT €10 - KNZOT €12
In het 40 ha grote natuur- en recreatiedomein in Deinze gaan we ons 
volop uitleven op het speelplein, nemen we een kijkje in het dierenpark 
en doen we een rondrit met het treintje.

DONDERDAG & VRIJDAG 3/4 AUGUSTUS 2017
tweedaagse
tieners 12-15 jaar - vertrek 9 uur - terug  16 uur - KZOT €28 - KNZOT €30

Naar jaarlijkse traditie gaan de tieners op 2 daagse, 
tijdens  deze 2 dagen staan allerlei leuke activiteiten op het 
programma. Deze blijven nog eventjes een verrassing, maar 
zet zeker de datum al in je agenda.

WOENSDAG 30 AUGUSTUS 2017
afsluiter uitstap bellewaerde
alle leeftijden 4-15 jaar  - vertrek 9 uur - terug  18 uur - 
KZOT €25 - KNZOT €27
Om de zomervakantie goed af te sluiten gaan we op 
daguitstap naar het pretpark Bellewaerde.
Er zijn tal van attracties voor alle leeftijden. De kleinste 
gaan met het treintje op zoek naar de vele dieren in 
het park, terwijl de iets oudere naar de stuntshow of 
roofvogelshow gaan kijken.

INFO & INSCHRIJVINGEN
 jong in Zottegem
 Stedelijk Jeugdcentrum De Muze
 Beislovenstraat 4 - 9620 Zottegem
 09 367 91 98
 jeugddienst@zottegem.be
 jonginzottegem.be

kleuters

WOENSDAG 12 JULI 2017

aqualibi
tieners 12-15 jaar - vertrek 9 uur - terug  16 uur - KZOT €18 - KNZOT €20

De tieners gaan op zoek naar dolle pret in dit waterpretpark                                         
met het golfslagbad, glijbanen, jacuzzi’s,…

tieners

tieners

kleuters

kids 6-11 jaar

kids 6-11 jaar

kids 6-11 jaar

vu Sandra De Roeck - Beislovenstraat 4 - Zottegem


