
WEETJES 

 Kinderen kunnen komen spelen van 9u 

tot 17u. Kinderen kunnen thuis gaan eten 

van 12 tot 13u30. 

De poort gaat open om 9u tot 9u30,  

om 12u, om 13u30 en 17u en 

DAARTUSSEN N I E T ! 

 De kinderen die ‘s middags op het 

plein eten brengen hun lunchpakket mee. 

 Er is drank te koop op het plein aan  

    € 0,70 en dit om 12u en 16u. 

 Frisco of ijslolie is te verkrijgen op     

 maandag, woensdag en vrijdag om 15u 

 aan € 0,70 .Evenals wafels en appels aan 

€ 0,70  tijdens ieder vrij spel. 

 Er is elke donderdag friet voor  

    € 1,80 en hamburger voor 0,50€  

behalve op 13 juli. 

Er wordt  uitsluitend gewerkt met 

bonnetjes. Die kunnen elke dag gekocht 

worden aan de poort.  

 

OMWILLE VAN HET MILIEU:  

GEEF UW KIND  

- BRENG  EEN BROODDOOS MEE,  

- EN EEN DRANKBUS. 

WANNEER IS ER SPEELPLEIN? 

Elke weekdag vanaf maandag 3 juli tot en 

met vrijdag 4 augustus 2017 

van 9u tot 17u.. (21 juli open) 

VOOR-INSCHRIJVINGEN: 
 1 ziekenkasvignetje meebrengen 

KAN OP ZATERDAG 24 JUNI 2017 

van 10u TOT 13u  op het speelplein, 

ma 26/6/2016 van 15u tot 17u 

za 1/7/2016 van 10u tot 12u 

Er zijn 2 mogelijkheden: 

1. je betaalt 1x € 2,00 inschrijvingsgeld 

voor administratie, verzekering enz; 

en dan koop je voor elke (halve) dag dat 

je wil komen een dagbonnetje voor 4,00.  

2. je kan ook een abonnement kopen 

voor € 40.00 waar alles inbegrepen is. 

voor verzekering, administratie, 

en de toegang tot het speelplein 

elke dag, 25 dagen lang.  

Vanaf derde kind: € 35.00 

Er kan een inschrijvingsstop zijn als de 

groepen vol zijn. 

INSCHRIJVEN TIJDENS PLEIN 

tussen 9u en 9u30 ziekenkasvignet 

meebrengen: 

1.Inschrijvingsgeld = €5,00 

dagbonnetjes = €4,00 

2.Abonnement= €50,00 

Inschrijving : DRUKLETTERS aub 

 

Abonnement O  of dagbonnetjes O 

 

Verplicht: Ziekenkasvignet hier plakken: 

 

Geboortedatum:………………………………… 

voorbije leerjaar:................................. 

school:...................................................... 

naam v/d vader:..................................... 

naam v/d moeder:.................................. 

 

Emailadres voor eventuele info 

:……………………………………………. 

 

contactpersoon telefoon 

mama  

papa  

……  

 

 

 

 

 

Naam: 
Straat+nr: 
Gemeente: 
Postcode: 



Heeft het kind een allergie?  

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

Eventuele andere opmerkingen over  

medicatie of andere problemen: 

…………………………………………………………… 

............................................................... 
- In geval van ziekte of ongeval geef ik toestemming 

om een dokter of ziekenhuis, welke het vlugst te 

bereiken is raadplegen 

- Foto’s mogen gepubliceerd worden 

- Ik ben akkoord met het huishoudelijk reglement, 

waarvan ik kennis heb genomen 

 

handtekening: 

datum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAAR LIGT ONS SPEELPLEIN? 

Het bevindt zich op de terreinen van  

DE ZUSTERS VAN DON BOSCO  

en van de school “DON BOSCO GENK” 

BERM 12 EN 14 

3600 GENK 

 

CONTACTADRES: 

zr. Greta Van Humbeek 

ZUSTERS VAN DON BOSCO 

BERM 8 

3600 GENK-BOXBERGHEIDE 

TEL:zr.Greta: 0477/47 12 99 

TEL speelplein (alleen tijdens het plein 

(9u tot 17u): 0477/632650. 

 

Inschrijvingsfolder en informatie  

Op onze WEBSITE: 

www.heidevreugde.be 

en fb: speelplein Heidevreugde 

 

Opvang: 

TIJDENS SPEELPLEIN: 

Vanaf 8u: € 1,50  

Na 17u15: € 0,50  

Na 17u30 tot maximaal 18u: € 1,50 

 

 

 

 

       60 jaar 

Speelplein Heidevreugde 
 

Voor alle kinderen geboren in 2013 en 

ouder, voor jongens en meisjes tot en 

met het zesde leerjaar. 

 

Voor 1ste en 2de secundair is er een  

aparte werking en folder. 

 

 

Ons 60 jaar bestaan vooral 

wordt gevierd op: 

Groot Speelpleinfeest 14/7 

Grote Familiedag op 2/8  

http://www.heidevreugde.be/

