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Speelpleinwerking Speelberge 
 
Wanneer 

 Krokus (04.03.19 t.e.m. 08.03.19) 

 Pasen (08.04.19 t.e.m. 19.04.19) 
 Zomer (1.07.19 t.e.m. 30.08.19) 
 Herfst (28.10.19 t.e.m. 31.10.19) 

 Kerst (23.12.19 t.e.m. 3.01.20) 
 
 

Gesloten op: 
zaterdagen, zon- en feestdagen (11 juli 2019, 15 augustus 2019, 1 november 2019, 
25 december 2019, 26 december 2019, 1 januari 2020 & 2 januari 2020). 

 
Waar 
  

 

 
 
 

 

 
Wanneer 
Elke vakantie van 8 tot 18.00 u. 

De jeugddienst biedt vooropvang aan op dezelfde locatie van 7 tot 8 u.  
 
Wie 

Alle kinderen zijn welkom op Speelberge vanaf het jaar waarin ze 5 jaar worden tot 
en met het jaar waarin ze 14 jaar worden (geboren zijn tussen 2005 en 2014). 
 

Krokus-, paas-, herfst- en 
kerstvakantie:  

 
Speeldoze 
     

Groenestraat 86 
 
050 78 26 55 

, 
8370 Blankenberge 

Zomervakantie: 
 

Brislam 
 
Zeedijk 340 (kant vuurtoren), 

8370 Blankenberge 
 
050 41 42 11 
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Inschrijven 
Bij het aanmelden op de speelpleinwerking Speelberge wordt het krediet op de 

geldbeugel van je kind(eren) in mindering gebracht. 

 

Tarieven 

 
WEBSHOP OF JEUGDDIENST 

 normaal tarief / dag / kind sociaal tarief* / dag / kind 

vooropvang 2,00 euro 2,00 euro 

speelpleinwerking 6,00 euro 4,00 euro 

* Om te genieten van het sociaal tarief moet de aanvrager het attest verhoogde 
tegemoetkoming persoonlijk afgeven op de jeugddienst of op de speelpleinwerking. 
Het sociaal tarief zal pas vanaf dan toegepast worden. 

 
Je kan een attest verkrijgen bij verschillende instanties (sociaal huis, ziekenfonds,...) 
waardoor je een teruggave kan krijgen op de dagprijs. De activiteiten zijn fiscaal 

aftrekbaar!  
 
 

SPEELPLEINWERKING SPEELBERGE (indien geldbeugel niet of onvoldoende 
is opgeladen) 

 tarief / dag / kind 

vooropvang 3,00 euro 

speelpleinwerking 15,00 euro 

 

Indien je slechts een halve dag op speelpleinwerking Speelberge aanwezig bent, 
wordt de dagprijs aangerekend. 
Er wordt gratis soep, 10- & 4- uurtje aangeboden. 

 
De speelpleinwerking sluit stipt om 18.00u.  
 

Kom je het kind na 18.00u afhalen dan wordt volgende procedure toegepast per 
kalenderjaar: 
 

 Haal je het kind een eerste keer op tussen 18.00u en 18.30u dan word je 
opgebeld en er word je gevraagd om het kind onmiddellijk te komen ophalen. 

Een brief, waarin de procedure inzake ‘je kind te laat komen ophalen’ wordt 
omschreven, wordt meegegeven. 

 Vanaf de tweede keer dat je het kind ophaalt tussen 18.00u en 18.30u 

dan word je opgebeld en wordt een retributie aangerekend van 20 euro. Dit 
gebeurt aan de hand van een factuur, die je ontvangt via de post. 

 Vanaf de eerste keer dat je het kind ophaalt na 18.30u dan wordt 

onmiddellijk een retributie aangerekend van 40 euro. Dit gebeurt aan de 
hand van een factuur, die je ontvangt via de post. 

 

Indien je het kind, wegens onvoorziene omstandigheden, niet tijdig kan komen 
ophalen dan ben je verplicht de speelpleincoördinator telefonisch te verwittigen.  
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Verzekering 
Als deelnemer aan Speelberge en de vooropvang ben je verzekerd tegen 

burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. De verplaatsing van en naar 
de locatie gebeurt wel op eigen verantwoordelijkheid. Ook de zorg voor persoonlijke 
spullen (bril, geld, kledij, gsm,...) is voor eigen rekening. 

 

Aan- en afmelden 

De aan- en afmeldmomenten zijn beperkt.  
Aanmelden in de voormiddag kan tot 10 u. Over de middag van 12 tot 13.30 u. 
Afmelden kan tussen 12u-13u30 en tussen 16u-18u. 

 
Sfeerbeelden 
De Jeugddienst gebruikt sfeerbeelden van de kinderen voor eigen publicaties. 

Sfeerbeelden zijn niet gerichte beelden, beelden waarin de kinderen niet 
geportretteerd worden. 
 

Portretrecht 
De Jeugddienst gebruikt gerichte beelden enkel voor eigen publicaties. De 
jeugddienst vraagt aan de ouders op het inschrijfformulier om een vinkje aan te 

vinken als zij akkoord gaan dat er foto’s worden genomen én gepubliceerd. De 
jeugddienst publiceert foto’s om ouders te informeren over toekomstige 
evenementen of als terugblik naar het evenement. De foto’s worden onbeperkte tijd 

bijgehouden. Indien ouders niet meer akkoord gaan dat er gerichte beelden van hun 
kind wordt gemaakt, kunnen ze dit via mail (jeugddienst@blankenberge.be) of 
schriftelijk (Van Monsstraat 19, 8370 Blankenberge) melden. 

 
Programma 
De speelpleinploeg staat paraat om je kind(eren) een leuke vakantie te bezorgen. In 

de voormiddag worden er geleide activiteiten per leeftijdsgroep voorzien. In de 
namiddag is er een open spelaanbod waarbij de kinderen zelf kunnen kiezen welke 
activiteit en met wie ze wensen te spelen. Het middagaanbod wordt ingekleed 

volgens thema met toneelvoorstelling. Doorheen de dag worden er vrije 
spelmomenten aangeboden waarbij kinderen de ruimte hebben om met het 

aanwezige materiaal te spelen. De animatoren bieden extra spelprikkels aan. 
 
Daarnaast worden er ook nog extra activiteiten/uitstappen georganiseerd. Meer info 

op www.blankenberge.be/jeugd 
 
Info 

Jeugddienst, Van Monsstraat 19, 8370 Blankenberge 
 
G 0473 30 00 65 (enkel bereikbaar tijdens de vakantie) 

Tel. 050 636 770 / E jeugddienst@blankenberge.be / W blankenberge.be/jeugd 
F: jeugddienst Blankenberge 
 

openingsuren Jeugddienst tijdens het schooljaar 
Maandag tot vrijdag: van 8.30 tot 12 u. & 13.30 tot 17.15 u., elke donderdag tot 
19.30 u. 

 
Openingsuren tijden schoolvakanties 
Elke werkdag: 

- open voor publiek: van 8.30 tot 12 u. 
- telefonisch en via e-mail bereikbaar: van 8.30 tot 17.15 u. 
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Tips 
speelkledij naamteken kledij en spullen 

  

reservekledij voor kleuters regenkledij 

  
zwemgerief zonnecrème 

  
extra drank (water) lunchpakket 

  

 


