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Speelplein Hest
Wat? Speelpleinwerking tijdens elke schoolvakantie voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
Activiteiten: In de zomervakantie bieden wij speelpleinwerking aan op werkdagen vanaf donderdag 1 juli tot en met dinsdag
31 augustus. Woensdag 21 juli is het speelplein gesloten. We werken in vijf bubbels. Let op: de voor- en naopvang zit niet
inbegrepen in de prijs van de speelpleindag. Meer info vind je in ons infoboekje.Wil je meer details, neem dan rechtstreeks
een kijkje op onze webshop (https://webshopheistopdenberg.recreatex.be/).
 Bubbel A + B: 2,5- tot en met 4-jarigen in L. Carréstraat 2A, Hallaar
 Bubbel C: 5- en 6-jarigen in Boonmarkt 15, Hallaar
 Bubbel D: 7- tot en met 9-jarigen in Boonmarkt 15, Hallaar
 Bubbel E: 10- tot en met 12-jarigen in Boonmarkt 15, Hallaar
Voor wie? Voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
Prijs?
Inwoner: 4 euro
Inwoner met vrijetijdskaart: 0,80 euro
Niet-inwoner: 6 euro
Wanneer inschrijven voor speelplein?
 Startdag di 11 mei vanaf 18 uur. (inwoners en niet-inwoners Heist-op-den-Berg.
 Inschrijvingen voor de kampen (inwoners Heist-op-den-Berg): startdag ma 10 mei vanaf 18 uur.
Inschrijvingsprocedure OP startdagen Sport en Jeugd:
 Via de webshop: www.heist-op-den-berg.be/webshopHelpdesk op de startdagen tussen 18 en 19.30 uur: mailen naar
sportenjeugd@heist-op-den-berg.be: (mailto:sportenjeugd@heist-op-den-berg.be:)
 Vermeld je telefoonnummer en omschrijf duidelijk het probleem in de mail.
 De mails met problemen trachten we die avond onmiddellijk te behandelen.
 Dat geldt niet voor aanvragen van paswoorden of effectieve inschrijvingen!
 Ter plaatse tussen 18 en 19.30 uur: Lostraat 48 A (uitzonderlijk open op startdagen)
 Max. 1 persoon per gezin ter plaatse
 Gelieve rekening te houden met mogelijke wachttijden. Onze wachtrij is buiten en niet overdekt.
 Wie inschrijft ter plaatse kan dit voor maximaal 8 verschillende kinderen. Opgelet: bij de inschrijvingen voor de
inwoners (kampen) moeten ook al deze 8 kinderen van Heist-op-den-Berg zijn.
 Inschrijven via mail is nooit mogelijk.
Opgelet !
 Op maandag 10 mei is team Sport en Jeugd telefonisch bereikbaar tot 16 uur i.p.v. 19 uur.

 Wie beschikt over internet raden we aan in te schrijven via de webshop. Test dit op voorhand!
 Op do 13 mei, vr 14 mei en ma 24 mei is team Sport en Jeugd gesloten.
Inschrijvingsprocedure NA startdagen Sport en Jeugd:
 Via de webshop: www.heist-op-den-berg.be/webshop (http://www.heist-op-den-berg.be/webshop)
 Telefonisch tijdens de openingsuren: 015 75 86 57
 Inschrijven ter plaatse is niet mogelijk aangezien onze loketten gesloten zijn omwille van de coronamaatregelen.
 Inschrijven via mail is nooit mogelijk.
Meer weten?
 Sinds 2019 kan je één infoboekje online raadplegen voor zowel speelplein, sportkampen als vakantieactiviteiten.
 Ouders die hun kinderen inschrijven, verklaren zich automatisch akkoord met de afspraken in het infoboekje.
Animator worden?
Wil je op ons speelplein aan de slag als animator? Stuur dan een mail naar ice@heist-op-den-berg.be (mailto:ice@heist-opden-berg.be).

Speelplein (/team/speelplein)
De Sporthal
Lostraat 48 A, 2220 Heist-op-den-Berg
015 75 86 57
speelplein@heist-op-den-berg.be (mailto:speelplein@heist-op-den-berg.be)

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 09 tot 12 uur
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Huishoudelijk reglement speelpleinwerking 2020 (5 MB)
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Infoboekje ZOMER coronaproof (2 MB)
(/infoboekje-sportkampen)



Externe websites

Webshop (/webshop)









(htt (htt (htt
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