
ZOMERVAKANTIE 

OP SPEELPLEIN KEREKEWERE!

Open speelaanbod! Vier keer per dag worden er 
activiteiten aangeboden. Voor kleuters en kinderen 
van het lager onderwijs worden aparte activiteiten 
voorzien. Kinderen kunnen ook vrij spelen op het 
speelplein onder begeleiding van animatoren.

Kinderen die in 2019 4 jaar werden of komen zijn 
welkom op onze speelpleinwerking. De maximum-
leeftijd is 15 jaar. Daarna kunnen kinderen/jongeren 
ervoor kiezen om bij ons als animator aan de slag te 
gaan. 

Je betaalt 6 euro per dag. Er wordt korting gege-
ven vanaf het 2de kind. Voor daguitstappen betaal 
je een meerprijs. Er wordt geen korting gegeven 
bij daguitstappen. In deze prijs is een verzekering 
lichamelijke ongevallen inbegrepen.

Vooraf inschrijven is wenselijk! Vanaf maandag 
17 juni kan je inschrijven voor de volledige 
zomervakantie. Die dag zal een document 
geplaatst worden op www.deerlijk.be waarin je 
kan aangeven welke dagen je je kind(eren) wil 
inschrijven voor de juli- en augustuswerking.
Vooraf inschrijven is enkel mogelijk via: 
- reservatie@deerlijk.be (online document) 
- 056 77 73 19 
- Sportdienst, Vercruysse de Solartstraat 30
Voor deelname daguitstappen en zwemmen 
moet je ten laatste twee dagen voor de 
uitstap inschrijven. Hou rekening met beperkte 
busplaatsen.

Je bent welkom van 7.30 tot 17.30 uur. Buiten 
deze uren is er geen opvang voorzien en draagt de 
speelpleinwerking ook geen verantwoordelijkheid.
Zorg dat je er zeker bent voor 9.00 uur en voor 
13.30 uur want dan starten de activiteiten.  
Om 16.00 uur stoppen de activiteiten, maar er 
is opvang voorzien tot 17.30 uur. Gedurende de 
werking zelf mogen de kinderen niet afgehaald 
worden. Vergeet je kind niet uit te schrijven als je 
ze ophaalt (naam zeggen).
Wanneer we op uitstap gaan, zijn we rond 
17.00 uur terug aan de sporthal. Als we nog later 
terug zijn, melden we dit zo snel mogelijk.

Ofwel kies je voor een warme maaltijd (3 euro, 
soep & water inbegrepen, bestellen vóór 
9.00 uur).
Ofwel neem je je boterhammen mee (gratis soep).
Voor een frisdrank betaal je 0,50 euro.

Kinderen kunnen tussen het spelen door een stuk 
fruit of koek eten en een drankje drinken.  
In de namiddag krijgen de kinderen een fruitsapje. 
Sportieve of speelkledij, zonnecrème en een 
pet zijn geen overbodige luxe bij mooi weer. Zet 
duidelijk de naam van je kind op alle kledij, zo gaat 
dit minder snel verloren. Vergeet niet dat kinderen 
zich tijdens het spelen wel eens vuil kunnen 
maken.

Sportdienst Deerlijk 
Vercruysse de Solartstraat 30
056 77 73 19 - reservatie@deerlijk.be
Jo Lambrecht - Julie Deleersnyder - Ann Cappon

 AFSLUITER JULIWERKING 
Het apotheosefeest is de afsluiter van de juli-werking 
voor kinderen en voor hun ouders.
Dit jaar veranderen we het concept. Vorige jaren 
werd het apotheosefeest opgebouwd rond een thema 
waarbij alle activiteiten en decor hieraan aangepast 
werden. Dit jaar pakken de animatoren het anders 
aan.

De animatoren maken, voor de laatste dag 
speelpleinwerking in juli, grote spellen per 
leeftijdscategorie. De kinderen zullen de volledige dag 
activiteiten spelen die net dat tikkeltje specialer zijn dan 
tijdens andere dagen.
Vanaf 16.30 tot 18.00 uur voorzien de animatoren 
activiteiten voor de kinderen waarbij ouders 
kunnen ontdekken wat hun kinderen tijdens de 
speelpleinwerking allemaal doen. Daarnaast zullen er 
ook enkele héél speciale activiteiten voor de kinderen 
zijn!

Na 18.00 uur stoppen de activiteiten van de 
animatoren, maar kunnen de kinderen zeker nog wat 
verder spelen in en rond de sporthal.

Het apotheosefeest is ook het perfecte moment om 
het zomerverlof in te zetten. Een drankje en een hapje 
kunnen daarom niet ontbreken. Vanaf 16.00 uur 
opent de bar voor de ouders. Rond 17.00 uur zal het 
mogelijk zijn braadworsten te kopen.

Deze activiteit is gratis en gaat door in en rond de 
sporthal. Inschrijven is niet nodig.

 AFSLUITER ZOMERVAKANTIE 
We sluiten de zomervakantie af met een kinderfestival 
op het Gaverdomein. Het is dan wel de laatste dag 
van de speelpleinwerking tijdens de zomer, maar dat is 
geen reden om geen leuke spelletjes meer te spelen. 
Alle animatoren van Kerekewere! gaan er nog eens 
helemaal voor! 

De animatoren zorgen voor een ongelooflijke dag. 
Een kinderfuif, een gocarts parcours, suikerspinnen, 
springkastelen en nog véél meer!
Een volledig ingerichte sporthal en domein zorgen 
ervoor dat deze namiddag net iets specialer wordt dan 
de andere dagen van de zomerspeelpleinwerking.

      30 augustus GEEN WERKING 
Op vrijdag 30 augustus is er geen speelpleinwerking. 
Dit komt doordat de animatoren die dag school- 
verplichtingen hebben.

 ANIMATOREN GEZOCHT 
Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde jongeren die 
aan de slag willen als animator op speelpleinwerking 
Kerekewere! Jongeren die interesse hebben mogen 
steeds contact opnemen via aaron.nys@deerlijk.be

KINDERFESTIVAL - 29 augustusAPOTHEOSEFEEST - 19 juli

GAVERDOMEIN,  
Vercruysse de Solartstraat 30, Deerlijk

www.deerlijk.be/vrije-tijd/jeugd/speelplein-kerekewere - www.facebook.com/SpeelpleinKerekewere
Via dit kanaal kan je foto’s van de werking terugvinden

Jeugddienst Deerlijk
Vercruysse de Solartstraat 26
056 77 44 32 - 0479 99 27 65 - jeugd@deerlijk.be
Delphine Decock - Aaron Nys



KLEUTERS
Thema: “Paw Patrol”

LAGER
Thema: “Henry Danger”

 Gavers 
Uitstap naar de Gavers. 
Prijs: 8,50 euro. 

 Bellewaerde 
Bellewaerde is een dag vol plezier, avontuur en 
spectaculaire ontdekkingen in een overweldigende 
natuur. Van te gekke attracties tot echte leeuwen, 
een dag die de kinderen niet vlug zullen vergeten! 
Prijs: 25,10 euro. 

Opgelet! De dag van de uitstap is er geen werking 
voor het lager die niet mee gaan naar Bellewaerde 
omdat we al onze animatoren inzetten op het 
begeleiden van het lager in Bellewaerde.

 Domein Puyenbroeck 
Een perfecte uitstap voor kleuters en lagere 
schoolkinderen. Dit domein in Wachtebeke 
beschikt over grote open speelvelden en een 
speeldorp met glijbuizen, klautertoestellen, 
kabelbaan, fort, klimnetten, waterspeeltuin,… 
waar kinderen kunnen ravotten naar believen. 
Prijs: 16,00 euro. 

 Zee 
Dit jaar is er voor het eerst een uitstap speciaal 
voor kinderen vanaf het 4e leerjaar. Een dagje 
speciaal voor 15 van de oudste kinderen van de 
speelpleinwerking. 
We trekken een dagje naar de zee. We spelen 
spelletjes op de dijk, nemen een duikje in de zee, 
proberen misschien zelf eens een meeuw te 
vangen. Maar ook héél belangrijk, we voorzien ook 
tijd om gewoon lekker te chillen op het strand.
Neem gerust al jullie opblaasdieren mee want de 
moni’s zullen deze met alle plezier opblazen!
Prijs: 18,00 euro.

 Zwemmen 
Deze zomervakantie gaan we iedere 
vrijdagvoormiddag zwemmen naar Waregem. 
Prijs: 6,80 euro.

JULI

Ma 1 juli Di 2 juli Woe 3 juli Do 4 juli Vrij 5 juli

Gavers Zwemmen

Ma 8 juli Di 9 juli Woe 10 juli Do 11 juli Vrij 12 juli

Harry Malter Zwemmen 

Ma 15 juli Di 16 juli Woe 17 juli Do 18 juli Vrij 19 juli

Apotheose

AUGUSTUS

Ma 19 augustus Di 20 augustus Woe 21 augustus Do 22 augustus Vrij 23 augustus

Puyenbroeck Zwemmen 

Ma 26 augustus Di 27 augustus Woe 28 augustus Do 29 augustus Vrij 30 augustus

Kinderfestival Geen speelplein

JULI

Ma 1 juli Di 2 juli Woe 3 juli Do 4 juli Vrij 5 juli

Gavers Zwemmen

Ma 8 juli Di 9 juli Woe 10 juli Do 11 juli Vrij 12 juli

Bellewaerde Zwemmen

Ma 15 juli Di 16 juli Woe 17 juli Do 18 juli Vrij 19 juli

Zee Apotheose

AUGUSTUS

Ma 19 augustus Di 20 augustus Woe 21 augustus Do 22 augustus Vrij 23 augustus

Puyenbroeck Zwemmen 

Ma 26 augustus Di 27 augustus Woe 28 augustus Do 29 augustus Vrij 30 augustus

Kinderfestival Geen speelplein

 Gavers 
Uitstap naar de Gavers. 
Prijs: 8,50 euro.

 Domein Puyenbroeck 
Een perfecte uitstap voor kleuters en lagere 
schoolkinderen. Dit domein in Wachtebeke 
beschikt over grote open speelvelden en een 
speeldorp met glijbuizen, klautertoestellen, 
kabelbaan, fort, klimnetten, waterspeeltuin,… 
waar kinderen kunnen ravotten naar believen. 
Prijs: 16,00 euro.

 Zwemmen 
Deze zomervakantie gaan we iedere 
vrijdagvoormiddag zwemmen naar Waregem.
Prijs: 6,80 euro.

 Harry Malter 
Harry Malter is een familiepark gericht op 
kinderen van het peuter en kleuteronderwijs. 
Geen snelle rollercoasters of grote dieren, maar 
charme en nostalgie troef.
De kinderen kunnen de kabouterhuisjes bezoeken, 
kleine lieve diertjes van héél dichtbij leren kennen, 
lachen in het spiegelhuis en vol verbazing kijken 
naar de circusshow.
Een uitstap aangepast aan/voor de allerkleinste 
van onze speelpleinwerking.
Prijs: 18,00 euro.  

Opgelet! De dag van de uitstap is er geen werking 
voor de kleuters die niet mee gaan naar Harry 
Malter omdat we al onze animatoren inzetten op 
het begeleiden van kleuters in Harry Malter.

Tijdens de 
werking kan 
je elke dag 1 
punt sparen. 


