Algemene info

Per overschrijving: volg de richtlijnen op de factuur na online reservering. Busvervoer kan je enkel
per overschrijving betalen.
Cash: enkel op het speelplein en voor deelnemers
met eigen vervoer.

Begeleiding door gediplomeerde monitoren. Veel
speelruimte, zowel binnen als buiten. Soep en een
frisdrank ’s middags zijn in de prijs begrepen. Iedereen brengt zijn eigen lunchpakket mee. Als afsluiter
van de dag krijgt ieder kind een 4-uurtje.

Dagprijs

Met eigen vervoer

Met busvervoer

Basisprijs

9,50 euro

13 euro

Inschrijven
Met de bus mee: vooraf online inschrijven verplicht.
Met eigen vervoer: je kan ter plaatse inschrijven tot
op de 1ste dag dat men naar het speelplein gaat. Het
bespaart je echter heel wat tijd als je vooraf online
inschrijft.
Online inschrijven:
www.devoorzorg.be/speelpleinmutdemuis.

3de kind (*) 4,80 euro

6,50 euro

Ledenprijs

4 euro

3 euro

3de kind (*) 1,5 euro

2 euro

(*) De prijs voor het 3de kind uit hetzelfde gezin dat samen naar het speelplein gaat. Het 4de kind uit hetzelfde gezin gaat samen met 3 broers of zussen gratis
naar het speelplein.

Opvang voor en na het speelplein
De opvang op het speelplein, voor en na de speeldag, is in de prijs begrepen. Opvang van 7 tot 9 uur
en van 16.30 tot 19 uur.

De VoorZorg provincie Antwerpen geeft aan haar leden
een tegemoetkoming van de aanvullende verzekering.
Om van de ledenprijs te genieten, moet de bijdrage regelmatig betaald zijn.

Voor- en naopvang en busvervoer
In kinderdagverblijf Stekelbees kunnen kinderen tot
12 jaar terecht in de opvang, vanaf 7 uur en tot 19 uur.
De busbegeleider haalt de kinderen af en brengt ze
’s avonds terug.
Opgelet! Bij Stekelbees moet je apart reserveren.
Deelnemingsvoorwaarden
Elke deelnemer moet zonder extra begeleiding kunnen deelnemen aan de speelpleinactiviteiten.
Van elke lichte beperking of gedragsstoornis van je
kind breng je de organisator bij inschrijving schriftelijk op de hoogte. Wie inschrijft, verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden.
Lees online de ‘Algemene voorwaarden’:
www.devoorzorg.be/speelpleinmutdemuis

Speelplein Mut de Muis

RESERVEER
JE
PLAATS OP
DE BUS!
De inschrijv
ingen starte
n
op 14 mei 2
018!

Voor kinderen van 4 tot 14 jaar

De Rode Planeet, Doornlaarstraat 9, 2820 Rijmenam

Zomervakantie 2018, het speelplein is open
• van maandag 2 juli tot en met vrijdag 24 augustus 2018
• elke werkdag van 9 tot 16.45 uur
• gesloten op woensdag 15 augustus 2018
• opvang op het speelplein van 7 tot 19 uur.
Informatie
015 28 03 43 (algmeen secretariaat)
015 51 18 31 (speelplein)
www.devoorzorg.be/speelpleinMutdeMuis
www.facebook.com/SpeelpleinMutdeMuis

Busvervoer en opvang in Stekelbees moet je afzonderlijk reserveren en betalen!
- Busvervoer: www.devoorzorg.be/speelpleinMutdeMuis
- Stekelbees, Grote Nieuwendijkstraat 58,
2800 Mechelen. Telefoon: 015 29 83 69.
De opvang bij Stekelbees is niet in de prijs begrepen.
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V.U.: Jimmy Schevernels, Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen. Foto’s: www.shutterstock.com (2018/04)

Betalingen
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Rijmenam
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Met de bus naar het speelplein?
Alleen als je plaats vooraf gereserveerd is!
Reserveer online www.devoorzorg.be/speelpleinmutdemuis.
Je moet je plaats op de bus vooraf betalen.

VOORAF BETAALD = MEERIJDEN – Enkel gereserveerd busvervoer – VOLZET = VOLZET

Bus 1 UFO

Bus 2 RAKET

 gereserveerd en betaald = opstappen
 niet betaald  niet opstappen!
Halte

 gereserveerd en betaald = opstappen
 niet betaald  niet opstappen!
Vertrekuur

Mechelen

Vertrekuur

Mechelen
1. Grote Nieuwedijkstraat - Opvang Stekelbees

8.00

8.08

2. Battelsesteenweg - Hobbithotel

8.09

8.09

3. Battelsesteenweg - Boetestraat

8.11

1. Grote Nieuwedijkstraat - Opvang Stekelbees

8.00

2. Hombeeksesteenweg - Brusselsesteenweg
3. Hombeeksesteenweg - Geerdegem-Schonenberg

4. Brusselsesteenweg - Pareipoelstraat

Halte

8.11

Antwerpsesteenweg bushalte Shell

8.15

8.12

6. Mahatma Ghandistraat - Ivo Cornelisstraat

8.16

5. Oude Antwerpsebaan - Ruimtevaartstraat

8.17

7. Ivo Cornelisstraat - Abeelstraat

8.17

6. Eikestraat - GB Partner

8.21

8. Jubellaan - Stenenmolenstraat

8.19

7. Eikestraat - Koekoekstraat

8.23

9. Station - Rondpunt

8.22

8. Liersesteenweg - bushalte aan Maasstraat

8.25

10. Leuvensesteenweg - Arsenaal
11. Leuvensesteenweg - Hanswijkdries
Muizen

8.27
8.28

9. Liersesteenweg - Generaal De Ceuninckstraat

8.27

10. Nekkerspoel - Senam

8.30

11. Nekkerspoel - Weidestraat

8.32

12. Muizen - Sint-Lambertusschool

8.30

12. Boerekrijgstraat - Paardenkerkhofstraat

8.34

13. Muizen - Oud Gemeentehuis

8.31

13. Grote Nieuwedijkstraat - Boerekrijgstraat (bus keert) 8.36
14. Nekkerspoelstraat - Sint-Libertuskerk

8.50

Online reserveren:

Om veiligheidsredenen kunnen enkel kinderen die
een zitplaats reserveerden, meerijden met de bus.
Elke plaats is vooraf gereserveerd en betaald.

www.devoorzorg.be/speelpleinmutdemuis.

8.40

Bonheiden
15. Bonheiden - Dorpsplaats

8.46

Aankomst, eindhalte
16. Rijmenam, Speelplein Mut de Muis

8.55

Opgelet! Je reservering is pas definitief als je betaling op onze rekening staat! Bustickets zijn OP NAAM en kan je NIET DOORGEVEN.
Terugkeer: de bus vertrekt om 16.45 uur op het speelplein. Bereken de aankomst aan je halte volgens de duur van het traject ‘s morgens.

Let op de uiterste reserveerdatum per speelperiode!
Speelpleinperiode

1. Surf naar www.devoorzorg.be/speelpleinMutdeMuis.
De uiterlijke inschrijfdatum per periode vind je in
het reserveringsrooster hiernaast.
2. Vul het online inschrijvingsformulier correct in.
1 formulier per gezin. Vink de dagen aan dat je
kind naar het speelplein gaat.
3. Je ontvangt de factuur voor de gereserveerde zitplaatsen op de bus. (Zie facturatiedatum.)
4. Volg strikt de betaalrichtlijnen op de factuur.
5. Na betaling ontvang je per e-mail je inschrijf-/
betalingsbewijs.
Bewaar dit bewijs goed, je moet het altijd kunnen
tonen vóór je kinderen op de bus stappen.

4. O. Van Kesbeekstraat -

5. Brusselsesteenweg - Europalaan

Aankomst, eindhalte
14. Rijmenam. Speelplein Mut de Muis

Busvervoer reserveren!

Geldig vervoersbewijs, veilig met de bus
Heb je voor elk kind een geldig vervoerbewijs?
Zorg dat je minstens 5 minuten voor het vertrek
aan de halte bent! De bus wacht niet aan de halte,
ook al heb je gereserveerd.
Als ouder ben je zelf verantwoordelijk voor je kind
op weg naar en van de bushalte. Blijf bij je kind tot
het veilig en wel op de bus zit! Als je kind geen geldige reservatie heeft, mag het niet op de bus!
’s Avonds moet je tijdig aan de halte zijn om je kind
af te halen. Zo niet moet je op eigen kosten
je kind vóór 19 uur afhalen op het speelplein.

Uiterlijk reserveren

Factuurdatum

Van 2 tot 13 juli 2018

15 juni 2018

18 juni 2018

Van 16 tot 27 juli 2018

29 juni 2018

2 juli 2018

13 juli 2018

16 juli 2018

27 juli 2018

30 juli 2018

Van 30 juli tot
10 augustus 2018
Van 13 tot
24 augustus 2018

Opgelet!
•
Je reservering is pas definitief als je betaling
op onze rekening staat!
•
Alleen kinderen waarvoor een plaats gereserveerd en betaald is, mogen op de bus!
•
Gereserveerde plaatsen zijn op naam en kan
je niet doorgeven.
•
Reserveringen kunnen niet omgewisseld worden naar een andere datum.
•
Terugbetaling van niet genoten speeldagen
kunnen enkel op basis van een doktersattest.

