JOEPLA IS DE GEMEENTELIJKE SPEELPLEINWERKING VOOR ALLE KINDEREN VAN 4 TOT 15 JAAR.
OPEN VAN 4 JULI T.E.M. 24 AUGUSTUS, GESLOTEN OP 11, 21, 22 JULI EN 15 AUGUSTUS.
EEN HALVE DAG SPEELPRET KOST MAAR 2 EURO.
Onder voorbehoud van wijzigingen in de regels vanuit het Overlegcomité of van wat er op lokaal vlak beslist wordt over corona.

CASHLOOS
Joepla werkt cashloos.
Joepladagen worden
achteraf gefactureerd.
Joeplakampen en
uitstappen betaal
je online bij
inschrijving.

HET ZOMERTHEMA: La Chouffage
Deze zomer opent er een super gezellig cafeetje in het kabouterbos. Kijk naar rechts, loop naar de achtste
boom, doe vijf stappen achteruit en daar, ergens verscholen achter een sappige rodebessenstruik,
ontdek je La Chouffage. Drie fantastische figuren vind je er aan de toog: Gnoor, Boris en Barmama. De
lekkerste drankjes op de kaart? Fristi, geitenmelk en boletensap. Kom zeker eens langs om te proeven of
te kickeren.Er staan ons opnieuw mooie avonturen te wachten deze zomer! Tot op Joepla!

EEN DAGJE SPELEN OP HET SPEELPLEIN
Tussen 13u en 13.30u melden de kinderen zich aan. Om 13.30u stellen
onze animatoren de keuzes van de namiddag voor. De kinderen kunnen
tussen 15u en 16u kiezen wanneer ze hun pauze met koek en drankje
nemen op het gezellige terras. Om 17u openen we de poorten en gaan
de kinderen naar huis.
Voor kleuters (4-6j) en tieners (12-15j) organiseren we aangepaste
activiteiten, met aparte begeleiding!

“SPEELPLEIN JOEPLA LAAT KINDEREN
VRIJ KIEZEN UIT EEN REUZE SPEELAANBOD
DAT INSPEELT OP DE WENSEN VAN HET KIND.”

ANIMATOREN
Drijvende kracht achter het hele speelpleingebeuren zijn een
100-tal vrijwilligers. Bijna alle animatoren volgden één of meerdere
animatorcursussen bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. De kinderen
zijn dus in veilige, creatieve en super enthousiaste handen!

LEEFTIJDEN
Alle kinderen van 4 jaar (geboortedatum 1 juli 2018 of vroeger) tot
15 jaar (geboortedatum 1 januari 2007 of later) zijn welkom. In het
jaar dat kinderen 16 jaar worden, zijn ze niet meer welkom als
bezoeker, wel als animator.
Kinderen die nog geen 4 jaar zijn, maar dat wel in de volgende
weken of maanden worden, mogen naar Joepla komen, maar
kindjes geboren op 1 januari 2019 of later zijn absoluut te
jong en moeten jammer genoeg nog een jaartje wachten om te
genieten van de speelpleinzomer.
We vragen dat ouders van kinderen geboren tussen 1 juli 2018 en 1
januari 2019 bij het aanmelden aan de poort duidelijk aangeven dat
hun kind nog geen vier jaar is. De verantwoordelijken zullen extra aandacht
geven en ‘s avonds met de ouders overleggen of alles vlot verliep. Verliep alles
vlot, dan mogen ze zonder probleem de volledige zomer komen. Is dat niet het geval en wordt het kindje toch
nog een beetje te jong bevonden? Dan vragen we om nog eventjes te wachten.

“KINDEREN DIE NAAR HET SPEELPLEIN KOMEN MOETEN ZINDELIJK ZIJN.”

JOEPLAKAMPEN
Joepla organiseert coole kampen, in combinatie met een namiddag op het speelplein. We sommen het
schitterende aanbod kort op. Meer info vind je via jeugdlochristi.be/joeplakampen.

4/7 - 8/7

Joepla’s ski/snowboardkamp 1 – geboortejaar 2015 t.e.m. 2007.
Joepla’s musicalkamp mini 1 – geboortejaar 2017 t.e.m. 2016.
Joepla’s musicalkamp midi – geboortejaar 2015 t.e.m. 2012.

12/7 – 15/7

Joepla’s pony/paardenkamp 1 – geboortejaar 2016 t.e.m. 2007.
Joepla’s hak-hak-bak kamp 1 – geboortejaar 2013 t.e.m. 2010.

18/7 - 20/7

Joepla’s appventure kamp - geboortejaar 2016 t.e.m. 2014.
Joepla’s boerderijkamp 1 - geboortejaar 2014 t.e.m. 2012.

25/7 - 29/7

Joepla’s pony/paardenkamp 2 – geboortejaar 2016 t.e.m. 2007.
Joepla’s boerderijkamp 2 - geboortejaar 2016 t.e.m. 2015.

1/8 – 5/8

Joepla’s ski/snowboardkamp 2 – geboortejaar 2015 t.e.m. 2007.
Joepla’s DJ & beatbox kamp 1 – geboortejaar 2015 t.e.m. 2007.

8/8 - 12/8

Joepla’s musicalkamp mini 2 – geboortejaar 2017 t.e.m. 2016.
Joepla’s musicalkamp maxi – geboortejaar 2013 t.e.m. 2007.

16/8 – 19/8

Joepla’s ski/snowboardkamp 3 – geboortejaar 2015 t.e.m. 2007.
Joepla’s pony/paardenkamp 3 – geboortejaar 2016 t.e.m. 2007.

22/8 – 24/8

Joepla’s hak-hak-bak kamp 2 – geboortejaar 2013 t.e.m. 2010.
Joepla’s DJ & beatbox kamp 2 – geboortejaar 2015 t.e.m. 2007.

COMBINATIE SPORTDIENST
Tijdens de zomer slaan sport- en jeugddienst
voor 5 kampen de handen in elkaar. Kinderen
kunnen in de voormiddag een sportkamp van de
sportdienst volgen en schuiven in de namiddag
door naar het speelplein. We sommen ook dit
fantastische aanbod kort op. Meer info vind je via
jeugdlochristi.be/joeplasportdienst.

12/7 – 15/7

18/7 - 20/7

25/7 – 29/7

Alles loopt op wieltjes.
Geboortejaar 2017 t.e.m. 2016
Sporten met Robin Hood.
Geboortejaar 2017 t.e.m. 2016.
Atletiek/multisport.
Geboortejaar 2015 t.e.m. 2010.
Zomerpret.
Geboortejaar 2017 t.e.m. 2016.
Sport en spel.
Geboortejaar 2015 t.e.m. 2013.

COMBINATIE FERM
KINDEROPVANG
Speelplein Joepla kan je combineren met
kinderopvang. Enthousiaste begeleiders bieden
de kinderen leuke activiteiten aan gecombineerd
met vrij spel. Vanaf 7.30u kunnen kinderen
terecht in de gebouwen van de Gemeentelijke
Basisschool Lochristi. Om 13u gaan de kinderen
onder begeleiding naar het speelplein. Er is ook
na het speelplein opvang voorzien, opnieuw in de
Gemeentelijke Basisschool, van 17u tot 18.30u.
Deze combinatie is elke speelpleindag mogelijk,
behalve tijdens de sluiting van Ferm Kinderopvang,
van 18 juli t.e.m. 29 juli. Meer info vind je via
jeugdlochristi.be/joeplakinderopvang.

DEELNAMEGELD VOOR DEZE COMBINATIE WORDT NA DE SPEELPLEINZOMER GEFACTUREERD.
OP ANDERE LOCATIES VAN FERM KINDEROPVANG IS DE COMBINATIE MET JOEPLA NIET MOGELIJK.

INCLUSIEVE SPEELPLEINWERKING
Kinderen met een handicap of kinderen die extra aandacht nodig
hebben zijn welkom op Joepla. Het speelplein zet extra animatoren in
die specifieke ondersteuning bieden waar nodig.
Heeft jouw kind extra ondersteuning nodig? Dan vragen we om voor
10 juni contact op te nemen via speelpleinjoepla@lochristi.be. We
bespreken samen de specifieke situatie en zorgen voor ondersteuning
op maat.

IN 2012 ONTVING JOEPLA DE PRIJS ‘JEUGDWERK VOOR
ALLEN’ UIT HANDEN VAN HET PROVINCIEBESTUUR OOSTVLAANDEREN. ZIJ WILLEN VIA DIE PRIJS DIVERSITEIT EN
TOEGANKELIJKHEID STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN.
SPONTANE REACTIE VAN EEN MAMA: “BEDANKT VOOR
DE MOOIE ERVARING DIE MIJN ZOON HAD OP DE
SPEELPLEINWERKING. HET WAS VOOR MIJ EMOTIONEEL
OM TE MERKEN DAT HET TOCH KAN.”

USDIENST
We leggen gratis busvervoer in vanuit de deelgemeenten. Er gaan telkens twee animatoren mee
die de kinderen veilig begeleiden en hen inschrijven op de bus.
VAN 4 JULI T.E.M. 24 AUGUSTUS

VERTREK ‘S MIDDAGS

AANKOMST ‘S AVONDS

Lochristi Ophalen/terugbrengen animatoren

12.15u

18.05u

Beervelde Gem. Basisschool Beervelde

12.30u

17.25u

Zeveneken St.-Elooischool

12.45u

17.35u

13u

17.55u

Zaffelare Sporthal

MOBIEL SPEELPLEIN
Door de centrale ligging van Joepla vinden kinderen uit een aantal
wijken moeilijk de weg naar het speelplein. Die kinderen willen we
enthousiast maken voor het speelplein, door hen in de eigen buurt
op te zoeken en te animeren.
Op woensdagen 6, 13, 20, 27 juli en 3, 10, 17 augustus bezoeken we
telkens een andere wijk. We verklappen enkele weken op voorhand
welk pleintje we zullen bezoeken. Hopelijk scoren we deze zomer
bij jullie in de wijk. Tring tring, tuut tuut, Joepla komt eraan.

SOCIAAL TARIEF
Heb je het financieel moeilijk? In samenwerking met
het Sociaal Huis & de mutualiteiten hanteren we
een sociaal tarief. Meer info over de voorwaarden en
toekenning vind je via lochristi.be/activiteiten.

UITPAS
Je kan bij deelname aan speelplein Joepla punten
sparen op je UiTPAS. Alle info over deze spaarkaart
met tal van omruilvoordelen vind je via lochristi.be/
uitpas.

FISCALE ATTESTEN
Bij het indienen van de belastingaangifte kan
je de kosten voor de opvang van elk kind tot 14
jaar en jeugdwerk in vakantieperiodes aftrekken
van het belastbaar inkomen. Meer info vind je via
jeugdlochristi.be/fiscaalattest.

PEN
SPEELPLEINDAG
Op vrijdag 8 juli zet het speelplein
z’n poorten wagenwijd open, van
13u tot 17u, als de maatregelen
dat toelaten. Alle ouders zijn die
dag meer dan welkom om onze
werking van dichtbij te bekijken.
Maak er een familie uitstap van,
kom picknicken, spreek af met
bevriende mama’s en papa’s, zet
u enkele uurtjes op ons terras en
geniet samen met de kinderen
van ons paradijsje. De ingang is
die dag doorlopend open.

UITSTAPPEN
Voor uitstappen moet je inschrijven via lochristi.be/activiteiten. Dat is
enkel mogelijk vanaf de maandag in de week van de uitstap. We raden
aan om in te schrijven op maandag, want uitstappen zijn snel volzet.
Als er uitstappen zijn waarbij de kinderen vroeger op het speelplein
verwacht worden of later terug zijn, dan kan je GEEN gebruik maken van
de speelpleinbus. De bus rijdt op vaste uren. Die vind je in deze folder of
online via jeugdlochristi.be/busjoepla.

UitstaPPen vOOr kleuteRs (4 - 6 jaar)
Donderdag 7 juli

Zwembad Rozebroeken – 10 euro – start 13u, einde 17u.

Donderdag 14 juli

Activiteit zintuigen, Puyenbroeck – 10 euro – start 13u, einde 17u.

Donderdag 28 juli

Binnenspeeltuin Pretland – 10 euro – start 13u, einde 17u.

Donderdag 4 augustus

Zee – 10 euro – start 9u, einde 18u of
Binnenspeeltuin Speelmijntje – 10 euro - start 13u, einde 17u.

Donderdag 11 augustus

Planckendael – 15 euro – start 9u, einde 18.30u.

Donderdag 18 augustus

Familiepark Harry Malter – 10 euro – start 9u, einde 17u.

UitstaPPen vOOr middengroeP (6 - 15 jaar)
Donderdag 7 juli

Zwembad Rozebroeken – 10 euro – start 13u, einde 17u.

Donderdag 14 juli

Bobbejaanland – 15 euro – start 9u, einde 20u.

Donderdag 28 juli

Technopolis – 15 euro – start 10.30u, einde 18u.

Donderdag 4 augustus

Zee – 10 euro – start 9u, einde 18u of
Klimmen Bleau – 10 euro - start 13u, einde 17u.

Donderdag 11 augustus

Planckendael – 15 euro – start 9u, einde 18.30u.

Donderdag 18 augustus

Walibi – 15 euro - start 9u, einde 20u.

Uitstappen vOOr tieneRs (12 – 15 jaar)
Donderdag 7 juli

Zwembad Rozebroeken – 10 euro – start 13u, einde 17u.

Donderdag 14 juli

Bobbejaanland – 15 euro – start 9u, einde 20u.

Donderdag 28 juli

Waterskiën Oudenaarde – 15 euro – start 11.15u, einde 18u.

Donderdag 4 augustus

Zee – 10 euro – start 9u, einde 18u of
Klimmen Bleau – 10 euro - start 13u, einde 17u.

Donderdag 11 augustus

eKart – 15 euro – start 13u, einde 17u.

Donderdag 18 augustus

Walibi – 15 euro - start 9u, einde 20u.
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LOGIN
Kinderen die naar het speelplein komen hebben een login nodig. Maak op voorhand per gezinslid een
login aan via lochristi.be/activiteiten. Je moet niet op voorhand inschrijven voor een speelpleindag, wel
voor onze combinaties (Joeplakampen, samenwerking sportdienst, samenwerking Ferm Kinderopvang),
voor uitstappen en voor onze inclusieve werking.
Gwynn Coumans | speelpleinverantwoordelijke
Jeugddienst Lochristi | Kon. Albertlaan 29B, Lochristi
speelpleinjoepla@lochristi.be | 09 355 65 66 | 0476 21 07 91
speelpleinjoepla.be |

facebook.com/speelpleinjoepla |

instagram.com/speelpleinjoepla

