
In 2007 werd Speelpleinen Hamme vzw een koninklijke vereniging. Al meer dan 80 jaar 
draait deze particuliere speelpleinwerking volledig op vrijwilligers. Onze enthousiaste 
ploeg van gebrevetteerde animatoren (die tijdens het schooljaar gespecialiseerde op-
leidingscursussen volgen) staan nu al te popelen om tijdens de zomervakantie aantrek-
kelijke activiteiten te organiseren voor kinderen van 5 tot 13 jaar.

Vanuit een open speelaanbod kunnen de kinderen elke dag kiezen tussen verschillende 
knap in elkaar gebokste activiteiten.

Als ze daarin geen zin hebben kunnen ze ook allerlei leuk speelmateriaal ontlenen, 
kampen bouwen, waterbanen aanleggen in de zandbak, ... We houden dan een oogje 
in het zeil.

van 3 juli t.e.m. 
23 augustus 2019

LET OP!
In het kader van de wet op de privacy moet de inschrijving ingevuld zijn en 

ondertekend door ouder/verantwoordelijke op de eerste speelpleindag.
Geen ingevulde en ondertekende inschrijvingsstrook = geen toegang.

(Enkel voor De Braak in Zogge, let op de bushaltebordjes). De bus vertrekt om 8u10 
in Zogge en stopt achtereenvolgens aan de volgende haltes (*): Zogge (*), Lippeveld, 
Meerstraat, Weverstraat, Schaubeke,(*), Beekstraat (*t.h.v. A. Van Heckelaan) Hooirt 
(*t.h.v. P.J. Boellaan), Broekstraat (*t.h.v. Wilgenstraat) Petrus Van der Jeugdlaan 
(*t.h.v. de H. Familiekerk), Pater Vertentenstraat, Spinnerstraat, Driegotenkouter-
straat (*t.h.v.Vital Keullerlaan) Jules de Brouwerpark, Noordstraat, N41, Biezestraat, 
Drapstraat (t.h.v. Buntstraat), Tweebruggeplein (*), Hospitaalstraat (*t.h.v. park Kerk-
wijck), Slangstraat, Spoorwegstraat (*t.h.v. Guillaumestraat), Kazernestraat, Strijder-
slaan (*t.h.v. Spinnewiel), Evangeliestraat (*t.h.v. Strijderslaan), Evangeliestraat (*t.h.v. 
Gezusters De Grevehof), Kaaldries, Kruisbeeldstraat (*t.h.v. Moerheide), Ekelbeke (*), 
Heirbaan, Zoggestraat (*).

‘s Avonds vertrekt de bus om 17u20 en volgt hetzelfde traject als hierboven.
Meerijden met de bus is gratis.

Meer info
Hamme: Kay-Leigh Stevelinck 
Guido Gezellelaan 18, 9220 Hamme - 0483 18 32 03
Moerzeke: Lies Vercauteren
Keefstraat 1 - 9200 Grembergen - 0475 59 53 71
Zogge: Carine De Blende
Mispelaarstraat 5 - 9220 Hamme - 0486 34 12 68

e-mail: info@speelpleinenhamme.be
www.speelpleinenhamme.be

V.U. Speelpleinen Hamme vzw. 
p/a Jozef de Gravepark 25 - 9220 Hamme
Realisatie en druk: Recto Verso - 052 47 75 26

Voor alle 
kinderen van
5 tot 13 jaar 
die nog echt 

willen spelen!
Speelpleinbus 

komt zo!

op het



Een open speelaanbod voor alle kinderen geboren tussen 2006 en 2014

Wanneer
De speelpleinen zijn open van 3 juli t.e.m. 23 augustus 2019.
Het speelterrein in Hamme is gesloten van 5/8 t.e.m. 9/8.
Het speelterrein in Moerzeke is gesloten van 22/7 t.e.m. 26/7.
Het speelterrein “De Braak” in Zogge sluit de deuren van 29/7 t.e.m. 2/8.
Alle terreinen zijn gesloten op 15/8 en 16/8.

In Zogge zijn de kinderen welkom vanaf 8u (vooropvang). Inschrijven doen we van 8u tot 
9u en van 13u tot 13u30. De werking eindigt om 17u30. De bus vertrekt om 17u20 (zie 
ommezijde) maar de kinderen kunnen opgehaald worden tot 18u (naopvang).
Op het terrein in Hamme zijn de kinderen welkom vanaf 8u (vooropvang). Inschrijven 
doen we van 8u tot 9u en van 13u tot 13u30. De werking beindigt om 16u maar de kinde-
ren kunnen opgehaald worden tot 16u30 (naopvang).
Op het terrein van Moerzeke zijn de kinderen welkom vanaf 12u30 (vooropvang). Inschrij-
ven doen we van 13u tot 13u30. De werking eindigt om 17u30 maar de kinderen kunnen 
opgehaald worden tot 18u (naopvang).

Waar
- Sport- & speelterreinen, Kaaiplein 29, Hamme
- Speelplein ‘Groenstraat’, Groenstraat 19, Moerzeke
- Speelplein ‘De Braak’, Zogge tussen 88 en 90, Zogge

Kostprijs
De verzekering (5.00 euro) is eenmalig te betalen en geldt voor alle terreinen gedurende 
de zomervakantie. De dagprijs omvat, naast een vieruurtje of eetmaal, een tussenkomst 
in het werkingsbudget.
- Moerzeke Halve dag 2,50 euro
- Hamme volledige dag met warm middagmaal 7 euro
  & Zogge volledige dag met eigen lunchpakket 4 euro
 halve dag (bv, enkel ‘s namiddags) 2,50 euro

Alle uitgaven voor de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. U 
ontvangt automatisch een fiscaal attest dat u eveneens kan gebruiken voor tussenkomst 
bij uw mutualiteit. 
Hebt u een kind met een beperking? Onze speelpleinwerking doet haar best uw kind 
op te vangen! Contacteer ons op voorhand (liefst reeds in juni) via
info@speelpleinenhamme.be of de terreinverantwoordelijke.
We maken een afspraak voor een gesprekje of vragen u om meer informatie.

Elke dag is een non-stop gevarieerd aanbod van verschillende activiteiten voor alle leeftij-
den (bv. bouwdorp, gocart-parcours, springkasteel, winkel met strips en leuk speelgoed, ... 
en natuurlijk ook leuke spelletjes). Soms is er zelfs iets speciaals te doen. Je ontvangt tijdens 
de vakantie voor elke speciale activiteit een aparte uitnodiging.

Zwemmen
Gaan zwemmen bij goed weer is altijd een belevenis. We doen leuke spelletjes en er is speel-
materiaal voorzien. Je krijgt een brief  op elke terrein met de nodige info.

Eerste speelpleindag ... de poorten draaien open
woensdag 3 juli 2019

Daguitstap naar Bobbejaanland
vrijdag 19 juli 2019
Prijs: 25 euro (inclusief  busvervoer, toegangsprijs en alle spelactiviteiten ter plaatse). 
De speelpleinen in Hamme en Moerzeke zijn open.

Spruitenbal
Woensdag 21 augustus 2019
Prijs: 10 euro (inclusief  busvervoer, toegangsprijs en alle spelactiviteiten ter plaatse). 
De speelpleinen in Moerzeke en Zogge zijn open.

Slotfeest
vrijdag 23 augustus 2019
Afsluiter van onze zomerwerking 2019

Een open speelaanbod voor alle kinderen geboren tussen 2006 en 2014
Praktisch Een greep uit onze 

speelkalender

www.facebook.com/speelpleinenhamme

Inschrijvingsstrook
Invullen in drukletter a.u.b.

Hamme/ Moerzeke / Zogge betaald:  ......................................

 verzekering:  ............................

Naam: ..................................................................................................................................................................................

Adres:  .................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Telefoon:  ...........................................................................................................................................................................  

GSM:  .....................................................................................................................................................................................

Overdag te bereiken op telefoon:  .................................................................................................................

Geboortedatum:  ..........................................................................................................................................................

School + voorbije studiejaar:  ...........................................................................................................................

Informatie die belangrijk kan zijn voor op het speelplein

(allergie, medicatie, voeding, ...):  ..................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

E-mail ouders:  ..............................................................................................................................................................

Datum: ...........................................             Handtekening ouder:

Naam + Handtekening van ouder of  verantwoordelijke:

...................................................................................................................................................................................................

Ik geef  hierbij de toestemming om bepaalde persoonsgegevens van mijn 
kind bij te houden. Meer info over de nieuwe wet op de privacy kan je vinden 
op de website van het speelplein.

Vooraf inschrijven is niet nodig. 
Inschrijven kan elke werkdag vanaf  3 juli 2019 op één van onze speelpleinen. We schrij-
ven ‘s morgens in van 8u tot 9u (in Hamme en Zogge) en ‘s middags van 13u tot 13u30.

www.instagram.com/speelpleinenhammevzw


