Speelplein Biesakker!?
Speelpleinen Biesakker Balen vzw organiseert reeds 60 jaar vakantiespeelpleinen in de gemeente Balen.
Alle kinderen van 6 tot 15 jaar zijn welkom, ongeacht hun woonplaats.
De Kleuters zijn dit jaar welkom op donderdag 4 juli, donderdag 18 juli & vrijdag 2 augustus voor enkele leuke
spelnamiddagen tussen 14h en 17h. Hiervoor wordt er geen inschrijvingsbedrag gevraagd.
Voor de oudere kinderen betalen de ouders voor 6 spelweken een basisbijdrage van 40 euro. Deze basisbijdrage is verlaagd voor het 2de betalende (35 euro) en het 3de betalende (30 euro) kind uit hetzelfde gezin.
Junioren betalen 30 euro. Voor deelname aan het kamp wordt een afzonderlijke bijdrage gevraagd;
Gemengde Groepen ( - tot 9-jarigen, 6 dagen te Rotem): 0 euro; Oudste Meisjes, Oudste Jongens & Junioren
(10- tot 15-jarigen, 8 dagen te Rotem): 90 euro.

Betalen per 2 weken kan sinds enkele zomers ook om het Speelplein toch budgetvriendelijk in je drukke
vakantie te passen. Voor de prijs van 20 euro mag je gedurende 2 weken aan onze activiteiten deelnemen, plus
aan de eerste en laatste speldag. Je duidt op voorhand de weken aan waarin je komt.
De kinderen worden op basis van hun leeftijd ingedeeld in groepen & afdelingen.
De kinderen van tot 9 jaar vinden hun speelkameraden in de afdeling ‘Gemengde Groepen’
(groep 9, 8 & ; resp. , 8 & 9 j.).
Meisjes en jongens van 10 tot 14 jaar komen respectievelijk bij de afdeling ‘Oudste Meisjes’ (groep
6, 5 & 4; resp. 10-11, 12-13 & 14j.) en afdeling ‘Oudste Jongens’ (groep 3, 2 & 1; resp. 10-11, 12-13 & 14j.) terecht. De
15-jarigen vormen de afdeling ‘Junioren’.
Voor de Kleuters zijn er spelnamiddagen voorzien op donderdag 4 juli, donderdag 18 juli &
vrijdag 2 augustus tussen 14h en 17h.
Alle afdelingen hebben speldagen van 1 juli tot 9 augustus 2019: 2 halve speldagen (14h tot 1
1 hele speldag (10h tot 1 h) per week. De Junioren hebben minimaal twee speldagen
(of avonden) per week met een aangepast programma.
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Na 6 weken spelplezier op en rond Jeugdcentrum Biesakker, trekken we dit jaar met zijn allen tussen
De leeftijdsgroepen blijven ook op kamp behouden. Het
kamp is dus een waardige afsluiter van de mooie zomervakantie. De gemengden zullen uitzonderlijk op kamp
gaan van 23 tot 28 augustus.

21 & 28 augustus 2019 op kamp naar Rotem.

Inschrijven in het

Jeugdcentrum Biesakker

De leiding van de verschillende groepen is in handen van een

0-tal animatoren & animatrices van minimaal
16 jaar, waarvan zo goed als iedereen een basiscursus tot animator gevolgd heeft. Een 25-tal animatoren
beschikken bovendien over het diploma van hoofdanimator en/of instructor.

Inschrijvingen 2019

Op zondag 26 mei 2019 van 13h tot 15h of tijdens de kantooruren op Jeugdcentrum Biesakker
Op 26 mei gaan ook onze online inschrijvingen van start!

Jeugdcentrum Biesakker
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Onze groepen 2019
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2 avonden of namiddagen per week, in overleg te bepalen

Je betaalt steeds een vast all-in-bedrag per 6 spelweken: 40 euro voor het eerste betalende kind,
35 euro voor het tweede betalende & 30 euro voor het derde betalende of een Junior. Kleuters betalen niets.
Sinds de vorige zomers kan je ook inschrijven per 2 weken, zodat het Speelplein op een budgetvriendelijke manier in
je drukke vakantie past! Dit kost je 20 euro per 2 weken, waarbij je de weken doorgeeft waarin je aanwezig zal zijn.

Ons kamp 2019
Gemengde Groepen zijn de hort op uitzonderlijk dit jaar van 23 tem. 28 augustus 2019 (� 0);
Oudste Jongens, Oudste Meisjes & Junioren van 21 tem. 28 augustus 2019 (�90) te Rotem.

NIEUW vanaf dit jaar is onze bezoekdag! Alle ouders zijn op 28 augustus welkom om een bezoek te brengen aan
onze kampplaats en je liefste zoon of dochter na een onvergetelijk kamp mee naar huis te nemen.

Op 1 juli 2019 voor Gemengde Groepers, Oudste Jongens,
Oudste Meis jes & Junioren. We zijn vertrokken voor een dolle zomer!

Speciale Speldagen

Een dol paar dagen uit voor alle afdelingen, mag ook dit jaar niet
ontbreken! Meer informatie hieronder:
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01/0
Eerste Speldag
10h-1 h

01/0
Eerste Speldag
10h-1 h

01/0
Eerste Speldag
10h-1 h

01/0
Eerste Speldag
10h-1 h

10/0
Vriendjesdag
14h-1 h

12/0
Vriendjesdag
14h-1 h

09/0
Vriendjesdag
14h-1 h

23 & 26/0
GEEN Speldag

23 & 26/0
GEEN Speldag

23 & 26/0
GEEN Speldag

23 & 26/0
GEEN Speldag

Speel-2-Daagse
24/0 , 14h-1 h &
25/0 , 10h-12h

Speel-2-Daagse
24/0 , 14h tot
25/0 , 12h

Speel-2-Daagse
24/0 , 14h tot
25/0 , 12h

Speel-2-Daagse
24/0 , 14h tot
25/0 , 12h

09/08
Laatste Speldag
10h-1 h

09/08
Laatste Speldag
10h-1 h

09/08
Laatste Speldag
10h-1 h

09/08
Laatste Speldag
10h-1 h

02/0
Halve Speldag
14h-1 h

Onze speldagen 2019
MAANDAG

Eerste Speldag

Pleinfeesten

26-27-28 juli 2019 @ Terrein Biesakker
Graag verwelkomen wij iedereen op volgende evenementen:
Vrijdag
-> ‘Sunny Side Up’ Speelpleinfuif
Zaterdag -> Kubb toernooi, kindernamiddag
->Tentoonstelling 60 jaar Speelplein
Zondag
-> Pleinfestijn - laatste mogelijkheid tot inschrijving
voor de kampen
-> Fietsenrally
->Tentoonstelling 60 jaar Speelplein

Laatste Speldag

vrijdag 9 augustus 2019
Met zijn allen nog een laatste keer op uitstap naar ... VERRASSING!

