
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DASSENAARDE 
SPEELPLEINWERKING 

ASDONKSTRAAT 15, 3294 MOLENSTEDE 

 

Ben je tussen 4 en 14 jaar en heb je zin in een 

supertoffe vakantie midden in de bossen… dan is 

ons speelplein zeker iets voor jou! 

Omwille van de coronamaatregelen dienen we 

onze werking aan te passen. Wanneer je kan 

komen spelen is afhankelijk van je geboortejaar: 

(°2007, °2008, °2009, °2010, °2013, °2014, °2016, °2017) 
06 – 09/07 *   20 -23/07 * 03 - 06/08 * 17 - 02/08  
 
(°2007, °2008, °2009, °2010, °2011, °2012, °2015, °2017) 
13 - 16/07 * 27 - 30/07 * 10 - 13/08 * 24 - 27/08 

 

Inschrijven kan elke dag op het speelplein. Breng wel de 

informatiefiche ingevuld mee! 

 
 

Activiteiten: 

9.30u* – 16.30u 
(*Inschrijven kan tot 9.15u) 

Opvang: 

8.00u – 18.00u 
 

 
Eigen vervoer: €3 

Inwoner buiten Diest: €4 

Met bus: €4 
Soep en 4-uurtje inbegrepen 

Drankje: €1 
 

 
Lunchpakket 

(soep + 4-uurtje krijgt men) 

Drinkbus met naam!!! 
(kan bijgevuld worden) 

Eventueel reservekledij 
 
 

 
Meer info: zie website 

(+12 mondmasker op de bus) 

 
 
 

 

Anja Verbeek 

0474/76 82 14 
 

Nele Vandevorst 
0473/43 62 51 

Coördinator (tijdens de 

werking) 0498/41 52 57 
 

www.dassenaarde.be 

http://www.dassenaarde.be/


 
 

INFOFICHE 
 

 

  Gegevens kind   

Voornaam    

Achternaam    

Geboortedatum   

Adres    

 

Tel ouders/voogd           

E - mail    

Noodnummer    

 Ik ga ermee akkoord dat eventuele foto’s van mijn zoon/dochter worden 
gepubliceerd. 

  Medische fiche  

Tel huisarts    

Medische 
problemen?    

 

Allergieën?    

Behoort de deelnemer tot een risicogroep (COVID 19) of is er sprake van een chronische 
aandoening? 

 0 JA 0 Neen 

Indien JA, is er toestemming van de arts en/of ouder om naar het speelplein te komen? 

 0 JA 0 Neen 

Ik geef als ouder/voogd de toestemming om rechtstreeks de huisarts te contacteren als 
er een dringende reactie nodig is. 

0 JA 0 Neen 
 

Door deze medische fiche in te vullen erken je als ouder/voogd ook jouw 
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat COVID 19 geen kansen krijgt deze zomer: 

❖ Je houdt afstand (1.5m) bij het afhalen en brengen van je kind. 
❖ Ouders zijn niet toegelaten op het speelplein. 
❖ Een ziek kind blijft thuis (tot minstens 5 dagen na de symptomen). 
❖ Bij een positieve test op COVID 19 bij het kind of een familielid blijft het kind tot 

minstens 14 dagen na de symptomen thuis. 
❖ Een kind, +12, draagt een mondmasker op de bus. 
❖ Kies voor één jeugdwerkinitiatief per week. 

 


