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02
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Dat is een vakantie vol speelplezier en vertier! 

INFO VOOR OUDERS



SPEELPLEINW
ERKING W

OLLEBOS 
IN EEN NOTENDOP

Speelpleinw
erking W

ollebos
Raadsherenpark:  

Horzelenstraat 1 te Vosselaar
(KI

�>EF�RKKNGAQN�I
AP�@A�łAPO�KB�@A�>QO

Elke w
eekdag in de zom

ervakantie,  
van 6 juli tot en m

et 27 augustus  
(21 juli gesloten)
• Brengen 8 - 9 uur
• Ophalen 16.30 - 17 uur

Drinkw
ater, tussendoortjes, soep en een  

drankje zijn inbegrepen in de prijs. 

Boterham
m

en (in een brooddoos) 
VAHB�I

AA>NAJCAJ�

Voor iedereen tussen 7 en 15 jaar
(geboren tussen 2005 en 2013)

Kinderen m
et een lichte verstandelijke

KB�BUOEAGA�>ALANGEJC�VEFJ�VAGAN�S
AHGKI

��
Contacteer hiervoor de jeugddienst 

Hele dag: 6 euro 
Kortingstarief (via UIT-pas): 1,20 euro
Start inschrijvingen: m

aandag 15 juni 

Gratis busvervoer vanuit Turnhout
Fruitbus: starthalte Boom

gaardplein
Dierenbus: starthalte Boom

gaardplein

Vzw
 Jep - Speelpleinw

erking W
ollebos

Voor speelpleinw
erking:  

014 42 33 81 - w
ollebos@

turnhout.be
Tijdens speelpleinw

erking:  
014 41 12 17 - speelpleinw

erkingw
ollebos@

live.be

	



TERU
GRIT

Raadsherenpark 
 

17:00

Kastelein 
Bushalte van De Lijn
Ter hoogte van nr. 43

aardbei
17.20

Koningin Elisabethlei 
Bushalte van De Lijn

ananas
17:23

Paterstraat
Bushalte van De Lijn
Ter hoogte van Sint-Theobalduskapel

m
eloen

17:25

Begijnhof (+ G&
C)

Bushalte van De Lijn
appel

17:27

W
arande

Bushalte van De Lijn: W
arande

citroen
17:32

Guldensporenlei *
Ter hoogte van Hollandsestraat

kiw
i

17:35

Nieuw
e Kaai

Bushalte van De Lijn
druiven

17:38

Sint-Jozefcollege  
(+ G&

C) *
Ter hoogte van Gabbers & Co nr. 40

peer
17:44

Steenw
eg op Gierle

Bushalte van De Lijn Ter hoogte 
R=J�BNEPQQN�!A�/EJC�JN�����

kersen
17:48

Boom
gaardplein  

(+ G&
C)

Bushalte van De Lijn 
banaan

17:55

 FRUITBUS 

 LET OP      

H
EEN

RIT
Boom

gaardplein  
(+ G&

C)
Bushalte van De Lijn 

banaan
08:20

Kastelein
Bushalte van De Lijn
Ter hoogte van nr. 43

aardbei
08:28

Koningin Elisabethlei
Bushalte van De Lijn

ananas
08:30

Paterstraat
Bushalte van De Lijn
Ter hoogte van Sint-Theobalduskapel

m
eloen

08:32

Begijnhof (+ G&
C)

Bushalte van De Lijn
appel

08:35

W
arande

Bushalte van De Lijn: W
arande

citroen
08:40

Guldensporenlei *
Ter hoogte van Hollandsestraat

kiw
i

08:43

Nieuw
e Kaai

Bushalte van De Lijn
druiven

08:46

Sint-Jozefcollege  
(+ G&

C) *
Ter hoogte van Gabbers & Co nr. 40

peer
08:50

Steenw
eg op Gierle

Bushalte van De Lijn Ter hoogte 
R=J�BNEPQQN�!A�/EJC�JN�����

kersen
08:55

Raadsherenpark
09:00

* = geen bushalte van De Lijn

Speelpeinw
erking W

ollebos. Dat 
is een vakantie vol speelplezier 
en vertier. Speelvogels geboren 
tussen 2005 en 2013 zijn w

elkom
 

om
 te kom

en ravotten in ons bosrijk 
Raadsherenpark. Van m

aandag 6 
juli tot donderdag 27 augustus 2020 
opent Speelplein W

ollebos elke 
w

erkdag zijn deuren. Op dinsdag  
21 juli zijn w

ij gesloten. Kom
 af en 

speel m
ee! 

 W
EGW

IJS OP ’T SPEELPLEIN 
Het Raadsherenpark is onze vaste  
stek tijdens de zom

ervakantie.  
W

e spelen in en rondom
 het 

DKKB@CA>KQS
�ļDAP�-=N=@EFO�� 

 

RAADSHERENPARK    
Horzelenstraat 1
2350 Vosselaar

 HOE GERAAK IK OP HET  
 SPEELPLEIN? 

• Trappen m
aar!�"N�EO�AAJ�łAPOAJL=NGEJC�

RKKNVEAJ�>EJJAJ�@A�KI
DAEJEJC��'A�łAPO�

staat dus veilig.  

• Brengen en ophalen m
et de auto is 

m
ogelijk via de kiss-and-ride-zone. 

$AHEARA�DAP�=BO?DAE@�GKNP�PA�DKQ@AJ�
dat beperkt de parkeerhinder.

• Busje kom
t zo... Er kan vanuit Turnhout 

gratis gebruik gem
aakt w

orden van de 
W

ollebos-bus. Onze busanim
atoren 

leiden alles in goede banen.   

• Kinderen dienen te w
orden gebracht 

en opgew
acht aan de bushalte 

door een volw
assene. M

ag je kind 
VAHBOP=J@EC�J==N�DQEO��*

AH@�@EP�KL�
DAP�EJO?DNEFREJCOBKNI

QHEAN�
��$AAJ�RKHS

=OOAJA�==J�@A�D=HPA��
De kinderen rijden m

ee tot aan 
de laatste halte van de bus en 
w

orden door de anim
atoren naar 

Jeugdcentrum
 W

ollew
ei gebracht. 

Hier kunnen ze opgehaald w
orden.

• Om
 te voldoen aan de opgelegde 

corona m
aatregelen voorzien w

ij 
2 bussen per route. Deze rijden na 
elkaar, op de hieronder aangegeven 
QNAJ�KI

�@A�=BOP=J@NACAHO�PA�GQJJAJ�
hanteren.



U
REN

W
AT TE DOEN

08.00 - 09.00
Kinderen kom

en aan op het speelplein + ochtendactiviteiten

09.30 - 12.00
Open speelaanbod

12.00 - 13.00
M

iddageten + m
iddagactiviteiten

13.00 - 16.00
Open speelaanbod

16.15 
Vieruurtje + klaarm

aken voor vertrek naar huis

16.30 - 17.00
Kinderen w

orden opgehaald

17.00
Vertrek W

ollebos-bussen

 DA’S 8 W
EKEN SPEELPLEZIER! 

Onze speelpleinw
erking gaat door van m

aandag tot en m
et vrijdag. W

e starten op m
aan-

dag 6 juli�AJ�OHQEPAJ�=B�KL�donderdag 27 augustus. Op dinsdag 21 juli zijn w
ij gesloten.  

"HGA�S
AAG�S

KN@P�EJ�AAJ�PDAI
=�F=OFA�CAOPKGAJ��4

A�CARAJ�VA�OPEAGAI
�=H�LNEFO�

 EEN DAG OP ‘T W
OLLEBOS 

W
EEK 1

6 juli – 10 juli 
Sprookjes

W
EEK 2

13 juli – 17 juli
Survival

W
EEK 3

20 juli – 24 juli
21 juli GESLOTEN

%KHHUS
KK@

W
EEK 4

27 juli – 31 juli 
Superhelden

W
EEK 5

3 aug – 7 aug
De hele w

ereld rond

W
EEK 6

10 aug – 14 aug
M

iddeleeuw
en

W
EEK 7

17 aug – 21 aug
Jungle

W
EEK 8

24 aug – 27 aug
Zon, zee &

 Strand

��$AHEARA�@AVA�QNAJ�PA�NAOLA?PANAJ�� 
Zo kunnen w

ij een degelijke en veilige 
w

erking garanderen. 
��&J@EAJ�GEJ@ANAJ�VE?D�VAHBOP=J@EC�

verplaatsen van en naar het speelplein, 
m

oet dit verm
eld w

orden bij de 
inschrijving.

• 4
=P�>EF�QEPVKJ@ANEJCAJ��&J@EAJ�AN�EAPO�

S
EFVECP�==J�@A�=BOLN=GAJ�ĠRNKACAN�KLD=HAJ�

w
egens om

standigheden, iem
and anders 

GKI
P�FA�GEJ@�KLD=HAJ��


�@EAJP�@EP�RKKN=B�
PAHABKJEO?D�KB�RE=�I

=EH�CAI
AH@�PA�S

KN@AJ�

H
EEN

RIT

Boom
gaardplein 

Bushalte van De Lijn 
leeuw

08:20

Sm
alvoortstraat *

Aan het pleintje, ter hoogte van 
nr. 80

zeehond
08.27

Sm
alvoorstraat *

Ter hoogte van nr. 8
papegaai

08:29

Oude Dijk *
Ter hoogte van Den Brand

schildpad
08:39

Kruispunt Schorvoort
Bushalte van De Lijn: Kruispunt 
Schorvoort

KHEB=JP
08:41

Pottenbakkersstraat
Bushalte van De Lijn: Oude Dijk
1AN�DKKCPA�R=J�@A�-KPPAJ>=G-
kersstraat

panda
08:44

Kapelw
eg (+ G&

C) * 
Ter hoogte van parochiecen-
trum

@KHłFJ
08:50

Steenw
eg op Tielen

�QOD=HPA�R=J�!A�)EFJġ�-=NGS
EFG

CEN=B
08:55

Raadsherenpark
09:00

TERU
GRIT

Raadsherenpark
 

17:00

Steenw
eg op Tielen

�QOD=HPA�R=J�!A�)EFJġ�-=NGS
EFG

CEN=B
17:05

Kapelw
eg (+ G&

C) * 
Ter hoogte van parochie- 
centrum

@KHłFJ
17:15

Pottenbakkersstraat
Bushalte van De Lijn: Oude Dijk
1AN�DKKCPA�R=J�@A�-KPPAJ>=G-
kersstraat

panda
17:21

Kruispunt Schorvoort
Bushalte van De Lijn:  
Kruispunt Schorvoort

KHEB=JP
17:23

Oude Dijk *
Ter hoogte van Den Brand

schildpad
17:25

Sm
alvoorstraat *

Ter hoogte van nr. 8
papegaai

17:30

Sm
alvoorstraat *

Aan het pleintje, ter hoogte  
van nr. 80

zeehond
17:32

Boom
gaardplein

Bushalte van De Lijn
leeuw

17:40

 DIERENBUS 

* = geen bushalte van De Lijn

Door corona kunnen w
e enkel 

w
erken m

et hele dagen. Halve 
dagen deelnem

en is dus niet m
eer 

I
KCAHEFG��"N�VEFJ�R=OPA�=BVAP���AJ�

ophaalm
om

enten.   

• ’s m
orgens tussen 8 en 9 uur

• ’s avonds tussen 16.30 en 17 uur

 LET OP      



 LET OP      

 INSCHRIJVEN? EEN M
AKKIE! 

Kinderen dienen vooraf geregistreerd 
te w

orden. De inschrijvingen starten op 
m

aandag 15 juni.

W
ollebos vraagt om

 uitzonderlijk  
voor deze zom

er per w
eek in te 

schrijven. W
ij zorgen er dan voor  

dat er heel de w
eek een plaatsje  

voor je kind w
ordt vrijgehouden in  

een bubbel. Je m
ag nog steeds  

kiezen w
elke dagen je kind kom

t,  
m

aar w
ij raden aan om

 zo veel  
dagen in de w

eek te kom
en.  

Elke w
eek is er m

axim
um

 plaats  
voor 270 kinderen, die verdeeld 
w

orden over 6 bubbels.
    ONLINE (VIA I!SCHOOL) 
Online registreren en inschrijven kan 
R=J=B�m

aandag 15 juni�RE=�DAP�OKBPS
=NA�

progam
m

a I-School. 

�AJP�Q�EJ�DAP�>AVEP�R=J�AAJ�2E1-�0�I
AP�

GKNPEJCOP=NEAB��0PQQN�@=J�,+
*
&!!"))&'(�

+
��@A�EJO?DNEFREJC�AAJ�I

=EHPFA�J==N�
w

ollebos@
turnhout.be m

et de num
m

er 
R=J�FA�2E1-�0�KI

�R=J�FA�GKNPEJC�PA�
genieten. 

NIEUW
E GEZINNEN dienen zich eerst 

te registreren
1. Ga naar w

w
w

.turnhoutspeelt.be
2. Klik op ‘Speelpleinw

erking W
ollebos’

3. Klik op de link ‘N
ieuw

 gezin  
 

registreren W
ollebos’

4. Volg de stappen die de w
ebsite    

==JCAABP
5.�+

=�@A�CKA@GAQNEJC�R=J�@A� 
registratie, ontvangt u een  
e-m

ail m
et inloggegevens

6. Vervolgens kan u de stappen  
hiernaast volgen

REEDS GEREGISTREERDE 
GEZINNEN

 krijgen een w
eek voor de 

inschrijvingsdag een login en pasw
oord

1.  Ga naar w
w

w
.turnhoutspeelt.be

2. Klik op ‘Speelpleinw
erking W

ollebos’
3. Klik op de link ‘Inschrijven W

ollebos’
4.�$AAB�@A�CA>NQEGANOJ==I

�AJ�DAP�
pasw

oord in en klik op ‘inloggen’
5.� KJPNKHAAN�KB�@A�CACARAJO�?KNNA?P�VEFJ�

pas eventueel aan
6. �HHAO�J=CAGAGAJ��(HEG�KL�‘registreren’. 
7. Voila, je kind(eren) zijn ingeschreven. 

1K?D�JEAP�=HHAO�@QE@AHEFG�� 
Op w

w
w
.turnhoutspeelt.be kan je een 

handleiding raadplegen. Als je daarna 
nog vragen hebt, kan je contact opnem

en 
m

et Jeugddienst Turnhout.

 

 AANW
EZIGHEID REGISTREREN 

Kinderen m
elden zich bij aankom

st 
aan bij de inkom

. Deze is duidelijk 
aangegeven. 
 

•  Zorg bij jonge kinderen ervoor dat  
de sleutelhanger goed zichtbaar is

• Kinderen die een volledige dag  
blijven w

orden autom
atisch om

  
���QQN�=BCAI

AH@

 VOOR! EN NAOPVANG BIJ  
 GABBERS & CO 

Door de opgelegde corona 
m

aatregelen kan de voor – en 
naopvang bij Gabbers &

 Co helaas 
niet m

eer doorgaan. W
el passeren 

onze bussen elke vestiging nog.  



Zonder kortingstarief
M

et kortingstarief
1

ste kind
2

de, 3
de ... kind

1
ste, 2

de ... kind
1 dag

6 euro
3 euro

1,20 euro

 IN JEUGDCENTRUM
 W

OLLEW
EI  

&JO?DNEFRAJ�EJ�DAP�FAQC@?AJPNQI
�KB�DAP�

stadskantoor kan op dinsdag 16 juni  
OP AFSPRAAK. &JO?DNEFRAJ�>HEFBP�I

KCAHEFG 
tot en m

et 26 augustus.
   •  Bent u in het bezit van een UiTpas 

I
AP�KB�VKJ@AN�GKNPEJCOP=NEAB��+

AAI
�

@AVA�I
AA��

 

 PRIJS 

 • De betaling van de deelnam
e aan de 

speelpleinw
erking dient te gebeuren 

na ontvangst van de rekening. Deze 
krijgt u in de loop van septem

ber.
��+

=�>AP=HEJC�R=J�@A�NAGAJEJC�KJPR=JC�
FA�EJ�DAP�RKKNF==N�AAJ�łO?==H�=PPAOP�
LAN�LKOP��*

AP�@EP�łO?==H�=PPAOP�
krijg je belastingverm

indering voor 
opvangkosten.

 

De door u verstrekte adresgegevens 
w

orden geregistreerd in een bestand, 
gehouden door de Jeugddienst van de 
Stad Turnhout, voor volgend doeleinde: 
Jeugdvoorzieningen. De w

et van 8/12/1992 
Ġ�0����������
�CAABP�Q�DAP�NA?DP�KL�EJV=CA�
en verbetering van de gegevens.  

 IN HET BEZIT VAN EEN UITPAS? 
M

et de UiTPAS spaarkaart verdienen 
kinderen 3 punten als ze ingeschreven 
w

orden voor W
ollebos.  

*
AAN�EJBKġ�w

w
w

.uitpaskem
pen.be

M
et de UiTPAS m

et kortingstarief 
betaalt je slechts 20 procent van de 
JKNI

=HA�LNEFO��+
EAP�EA@ANAAJ�DAABP�NA?DP�

op deze kortingskaart. Heb je geen 
uitnodiging gekregen m

aar denk je hier 
NA?DP�KL�PA�DA>>AJ��+

AAI
�@=J�?KJP=?P�

op m
et OCM

W
 Turnhout.  

 LET OP      

 LET OP      

�AJGAH�=HO�DAP�GEJ@�@AVAHB@A�@=C�=HO�DAP�AANOPA�GEJ@�@AAHJAAI
P

100%
 SPEL EN PLEZIER  

 #GOEGESPEELD 
Speelpleinw

erking W
ollebos biedt 

kinderen een open speelaanbod aan.  
Er w

ordt een speelom
geving gecreëerd 

m
et speelm

ogelijkheden voor alle 
kinderen. Op deze m

anier stellen zij hun 
speelm

enu à la carte per bubbel sam
en.  

Kort sam
engevat:

• Kinderen spelen m
ee m

et gevarieerde 
activiteiten (pleinspel, bosspel, 
knutselen ...)

• Kinderen spelen in verschillende 
speelhoeken (w

inkel, bouw
hoek, 

verkleedhoek …
)

• Kinderen kunnen perm
anent kiezen en 

w
isselen tussen het aanbod

��(EJ@ANAJ�GEAVAJ�EJ�CNKPA�I
=PA�VAHB�I

AP�
S
EA�KB�S

=P�VA�OLAHAJ

 ’s M
orgens en ’s m

iddags w
ordt er m

et 
van een toneeltje duidelijk gem

aakt 
w

at er op de planning staat en w
aar de 

kinderen uit kunnen kiezen.  

4
EF�VEFJ�AAJ�EJ?HQOEAB�OLAAHLHAEJ�� 

Alle kinderen zijn w
elkom

.  
W

ij proberen in te zetten op de 
verschillende noden van je kind. 
%A>>AJ�S

A�DEAN�ATPN=�EJBK�RKKN
JK@EC���=NVAH�JEAP�KI

�KJO�PA�
contacteren, w

ij m
aken hier 

zeker tijd voor. 



 LET OP      
 SAFETY FIRST 
 W

AT BIJ ZIEKTE? 
W

e w
illen benadrukken dat, in het belang 

van de andere kinderen en anim
atoren, 

een ziek kind niet thuishoort op het 
speelplein.
 4
=JJAAN�GEJ@ANAJ�VEAG�S

KN@AJ�KB�
een ongeval hebben in de loop van de 
speelpleindag, neem

t het speelplein 
contact op m

et de opgegeven 
contactpersonen. Sam

en zoeken w
e 

naar een passende oplossing. Indien de 
contactpersonen niet bereikbaar zijn, 
handelen w

ij in belang van het kind.
 Eventuele m

edische kosten die de 
speelpleinw

erking m
oet m

aken om
w

ille 
van ziekte van het kind, vallen ten laste 
van de ouders. Enkel bij ongevallen kan 
de verzekering tussenkom

en. 

 M
EDICIJNEN 

Het kan gebeuren dat je kind m
edicijnen 

m
oet nem

en  (vb. een antibioticakuur, 
een dagelijks pilletje voor ADHD, 
diabetes …

). Begeleiders zijn geen 
dokters. Ze m

ogen w
ettelijk niet zom

aar 
m

edicijnen toedienen.  W
ij dienen enkel 

m
edicijnen toe m

et een m
edicijnenattest, 

ondertekend door de ouders en indien 
nodig ook door de dokter. Onderstaande 
regels gelden:

• Ondertekening door dokter: 
*
A@E?EFJAJ�@EA�AJGAH�KL�RKKNO?DNEBP�

verkrijgbaar zijn  
��,J@ANPAGAJEJC�@KKN�KQ@AN�KB�RKKC@ġ�

M
edicijnen die vrij te koop zijn in de 

apotheek  

Het m
edicijnenattest is te vinden 

op w
w

w
.turnhoutspeelt.be, in het 

=JEI
=PKNAJHKG==H�PEF@AJO�@A�VKI

AN�KB�>EF�
het onthaal in Jeugdcentrum

 W
ollew

ei.

��$AAB�I
A@E?EFJAJ�EJ�DQJ�KNECEJAHA�

verpakking m
et bijsluiter, sam

en m
et 

DAP�=PPAOP�=B�EJ�AAJ�@KKNO?DEFJAJ@�
genaam

tekend zakje aan de HUGO’s  
KB�AAJ�FAQC@@EAJOPI

A@AS
ANGAN

����HO�KQ@AN�S
==GP�Q�VAHB�KRAN�@A�

vervaldatum
 van de m

edicijnen 
•  Gebruik één attest per m

edicijn

!M
edicijnen toedienen hoort niet tot 

de kerntaken van de HUGO’s. Als de 
HUGO’s een fout m

aken of een dosis 
vergeten, kunnen zij hiervoor niet 
aansprakelijk w

orden gesteld!

 VERZEKERING 
Kinderen w

orden autom
atisch verzekerd 

bij de inschrijving voor:
• Burgerlijke aansprakelijkheid (schade 

bij derden)
• Licham

elijke letsels (ongevallen)

De verzekering geldt echter niet bij 
>AO?D=@ECEJC�RANHEAO�KB�@EABOP=H�R=J�
kledij, bril, horloge en dergelijke. 

W
AT ALS ER IETS GEBEURT OP DE 

SPEELPLEINW
ERKING?

1. Op het speelplein zorgen w
ij voor de 

eerste hulp
2. W

e contacteren de opgegeven 
contactpersonen

3. Indien nodig: w
e gaan naar de 

DQEO@KGPAN�KB�DAP�VEAGAJDQEO��!A�@KGPAN��
en apotheekkosten w

orden betaald 
door de ouders. Daarna gebeurt er een 
PQOOAJGKI

OP�R=JS
ACA�DAP�VEAGAJBKJ@O�

4. De HUGO bezorgt de ouders de 
RANVAGANEJCOL=LEANAJ�AJ�AAJ�>NEAB�I

AP�
m

eer uitleg

 STRAFFE ANIM
ATOREN 

 ANIM
ATOREN 

Een enthousiaste speelpleinploeg staat 
klaar om

 jullie (b)engeltjes te anim
eren. 

3=J=B����F==N�GQJJAJ�FKJCANAJ�=JEI
=PKN�

w
orden op onze w

erking. De laatste 
tw

ee w
eken krijgen geïnteresseerde 

15-jarigen ook de kans om
 van het 

anim
atorleventje te proeven.

 Onze begeleidingsploeg bestaat uit een 
m

ix van ervaren en nieuw
e anim

atoren 
die speelkansen creëren voor de 
kinderen. W

ij voorzien dagelijks 32 
anim

atoren, in coronatijden. De Vlaam
se 

Dienst Speelpleinw
erk raadt aan om

 voor 
8 à 10 kinderen één anim

ator te voorzien. 
Onze speelpleinw

erking zorgt dagelijks 
RKKN�NAOANRA�=JEI

=PKNAJ�KI
�@EP�?EFBAN�

nooit te overschrijden.

 HUGO’S 
,JVA�%2$,�O���%KKB@=JEI

=PKN�AJ�
2>ANB=JP=OPEO?DA�$AOLNAGOL=NPJAN� 
Op ’t Speelplein - zijn gedreven 
jongeren die instaan voor de dagelijkse 
organisatie en coördinatie van onze 
speelpleinw

erking. Zij leiden en 
begeleiden de anim

atorenploeg, w
aken 

over de kw
aliteit van de w

erking, beheren 
de adm

inistratieve gegevens, etc.

HOE EEN HUGO HERKENNEN?  
AAN HUN PAARSE T!SHIRT!
Daarnaast spelen HUGO’s een essentiële 
NKH�>EF�?KJŃE?POEPQ=PEAO�AJ�LAOPCA@N=C��
Som

s kan sam
enspelen leiden tot 

?KJŃE?PAJ��4
EF�D=JPANAJ�>EJJAJ�KJVA�

speelpleinw
erking onderstaande 

?KJŃE?PD=JPANEJCġ

1. In de eerste plaats probeert de 
=JEI

=PKN�VAHB�AAJ�?KJŃE?P�O=I
AJ�I

AP�@A�
kinderen op te lossen

2. Indien er nood is aan extra 
ondersteuning, treden de HUGO’s op. 
Zij proberen stap voor stap en vanuit 
een positieve benadering en dialoog 
m

et de kinderen aan de slag te gaan en 
=BOLN=GAJ�PA�I

=GAJ�
3. Indien er geen verbetering optreedt, 

w
ordt er door de jeugddienst contact 

opgenom
en m

et de ouders om
 de 

situatie te bekijken. 

+
AAI

�VAGAN�?KJP=?P�KL�@A�OLAAHLHAEJ�
w

erking als je kind(eren) thuiskom
en m

et 
een verontrustend verhaal.   

De speelpleinw
erking behoudt 

zich het recht om
 kinderen op de 

speelpleinw
erking te w

eigeren.  
De beslissing zal genom

en w
orden  

na overleg m
et de jeugddienst,  

de kinderen en hun ouders. 



 HOE ONS W
OLLEBOSTEAM

 TE  BEREIKEN? 

 ONS W
OLLEBOSTEAM

 
)EAO�*

KQNA=Q�+
E?G�)KI

I
AHAJ�AJ�

0PABB�4
QUPO�

Lies M
oureau:

Lies Jeugddienst Turnhout
  lies.m

oureau@
turnhout.be

  0474 92 10 67

N
ick Lom

m
elen:

+
E?G�'AQC@@EAJOP�1QNJDKQP

  nick.lom
m

elen@
turnhout.be

 0477 78 09 44

Steff W
uyts:

0PABB�'AQC@@EAJOP�1QNJDKQP
��OPABB�S

QUPOĤ
PQNJDKQP�>A

 0476 80 33 02

3VS
�'A-���0LAAHLHAEJS

ANGEJC�4
KHHA>KO

Draaiboom
straat 6 2300 Turnhout

S
KHHA>KOĤ

PQNJDKQP�>A����������������KB�
0474 92 10 67

Tijdens de W
ollebosw

eken 
(op w

eekdagen van 6 juli t.e.m
. 

27 augustus) 
3KKN�@NEJCAJ@A�S

EFVECEJCAJ�KB�I
AH@EJCAJ�

tijdens de speelpleindagen kan je 
rechtstreeks terecht bij de jeugddienst 
AJ�KJVA�ĠDKKB@
=JEI

=PKNAJ�RE=ġ��
�������������KB����������������AJ�
w

ollebos@
turnhout.be

 TIPS 

 Doe speel- en reservekleren aan.  

Bij w
arm

 w
eer: neem

 zw
em

kledij, 
handdoek en zonnecrèm

e m
ee. 

Thuis laten! Bij verlies of schade 
draagt het speelplein geen 

verantw
oordelijkheid. 

Vergeet je naam
 niet te 

zetten op je spullen.

Kinderen krijgen drinkw
ater 

(gezonde) tussendoortjes, vegetarische 
soep en een chocom

elk of fristi. 
Breng zelf boterham

m
en m

ee!

Sta je niet graag op de foto? 
Laat ons dit w

eten! 

?
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