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Éindelijk terug plezier in Speelpunt! 
Heropening op 1 juli 

 
De kogel is door de kerk: Op 1 juli kan Speelpunt de deuren terug openen van de unieke 
binnenspeeltuin. Deze hotspot van Zwevegem wil kinderen een fantastische beleving geven en kan 
iedereen geruststellen dat dit in alle veiligheid zal gebeuren. De poetsprocedures werden 
verscherpt en extra kindvriendelijke signalisatie werd aangebracht zodat de richtlijnen duidelijk 
zijn voor ouders én hun kroost. Een bezoek moet op voorhand gereserveerd worden in de 
webshop. En een leuk extraatje: één speelruimte werd heringericht met nieuwe attracties en er 
werd een zomerterras gecreëerd.  
 

Heropening met nieuwe attracties! 

In Speelpunt werd de voorbije periode niet alleen gewerkt aan een actieplan voor de heropening, 
maar er werd ook hard geklust. In de nieuwe speelzone maken kinderen kennis met ondermeer een 
poppentheater, een reuzetwister, een leuke selfiewand om met Lemmie op de foto te gaan én een 
bouldermuur voor de allerkleinsten tot en met 8 jaar. Een nieuw zomerterras laat ouders ook in de 
zomermaanden genieten van een streepje zon en een verfrissend drankje terwijl de kinderen zich 
uitleven op de 16 avonturen in Speelpunt. De weergoden voorspellen een zomer met tropische 
temperaturen, dus werd binnen geïnvesteerd in een airco zodat de binnenspeeltuin zelfs op hete 
dagen een topbestemming is.  
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Ook Playmobil kwam even langs om de speelzones terug op te frissen met gloednieuw 
speelmateriaal om alle kinderen te verwennen na deze moeilijke periode. Wie al even ongeduldig 
uitkeek naar een bezoek aan de leukste binnenspeeltuin van Zwevegem en omstreken, kan vanaf 25 
juni reserveren in de webshop. Er is een nieuwe zomertarief: voor slechts €8,90 per persoon kan je 
tot 13u30 Speelpunt ontdekken. Reservatie op voorhand is verplicht en kan snel en eenvoudig online 
op www.speelpunt.be.  

 

 

Centrumcoördinator Petra Santy licht toe: 

“We begrijpen dat de afgelopen periode voor iedereen moeilijk en angstig is geweest, maar we willen 
alle bezoekers wel graag geruststellen. Het is onze overtuiging dat ravotten in Speelpunt in veilige 

omstandigheden kan met onze richtlijnen. We verplichten reservatie in de webshop om social 
distancing te garanderen. Het is heel simpel, je kiest of je in de voormiddag of de namiddag op 

bezoek komt en met hoeveel. Er wordt gewerkt met een maximumcapaciteit per tijdslot en een lagere 
bezetting. Tussen de 2 tijdsloten wordt grondig gepoetst. We zijn verheugd dat we iedereen terug 

kunnen verwelkomen voor speelplezier van de bovenste plank! Want daar draait het uiteindelijk om: 
terug plezier beleven, echte Q-time én dit samen met vrienden en familie.” 

 

Fantastische kampbeleving 

Wie nog op zoek is naar een kampbubbel in de zomervakantie kan nog terecht in Speelpunt. 
Kinderen van 5 tot en met 12 jaar gaan samen met mascotte Lemmie op avontuur. Onder 
professionele begeleiding van WaiWai beleven de avonturiers sport-, spel-, knutsel- en 
zwemactiviteiten in een veilig kader. Meer informatie kan je hier vinden.  
 
 
 
 
In samenwerking met: 
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Noot voor de redactie: 

Speelpunt is een unieke speelbeleving voor het hele gezin met maar liefst 16 avonturen verspreid over 
2.500m2. Kinderplezier van de bovenste plank met een 7 klimmuren, schaatspiste, grottendoolhof, 
laserlabyrinth, kinderdisco, … en zo veel meer.  
 
 
Enkele leuke weetjes: 

- Tijdens schoolvakanties 7/7 geopend van 10 uur tot en met 18 uur. 
- Vrije toegang voor kids (- 2 jaar), ouders en begeleiders vanaf 16 jaar.  
- Binnenspeeltuin met airco. 
- Uitstekende wifi. 
- Gezellige eet- en drankgelegenheid met uitstekende menukaart en zomerterras 
- Specialiteit: huisbereide pannenkoeken. 
- Unieke samenwerking met Playmobil® 

 
Wens je meer high res-beelden? Wil je graag het feestje meemaken of het nieuwe aanbod komen uittesten? 
Wend je tot onderstaande contactpersonen en wij zorgen er graag voor! 
 
Contactgegevens: 

Petra Santy  

Centrumcoördinator Speelpunt Zwevegem 

0473 52 84 67  

Petra.santy@lago.be  

Lore Walravens 

Marketing Manager Speelpunt 

0498 25 84 58 

lore.walravens@lago.be 
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