Eten en drinken
In Speelpark de Splinter mag je gewoon je eigen consumpties meenemen. Van maart t/m oktober kun je op woensdag,
vrijdag, zaterdag, zondag en tijdens schoolvakanties ook
terecht in het winkeltje voor friet, ijs en ander lekkers.

Kinderfeestjes en schoolreisjes
Wil je een kinderfeestje vieren of een schoolreisje
organiseren? Laat je inspireren door de speelomgeving
voor een themafeest en versier een picknicktafel voor
je eigen gezelschap. Of laat ons meedenken! Voor
kinderfeestjes is de entree doordeweeks helemaal
gratis, voor schoolreisjes vragen we een kleine
vergoeding per kind. Tegen betaling kun je ook kiezen
voor een Pizza Party op woensdagmiddag, met een
echte houtoven (minimaal 10 kinderen). Neem gerust
contact met ons op voor meer informatie.

Openingstijden
•
•
•
•

maandag t/m vrijdag: 9.00 tot 18.00 uur
zaterdag: 10.00 tot 18.00 uur
zondag: 12.00 tot 18.00 uur (van maart t/m oktober)
feestdagen: van 12.00 tot 18.00 uur (uitgezonderd
nieuwjaarsdag, Koningsdag, 1e en 2e kerstdag,
oudjaarsdag)
• tijdens de zomervakantie: iedere dag geopend tot
20.00 uur
• tijdens het Splinter Spektakel: kijk op
www.splinterspektakel.nl voor de actuele openingstijden

Prijzen
• maandag t/m zaterdag: gratis*
• zon- en feestdagen: € 1,50 p.p.*
* Groepen (schoolreisjes en activiteiten in professioneel
georganiseerd verband) betalen altijd entree en dienen
zich vooraf aan te melden. Voor actuele prijzen kun je
kijken op de website. Op Speelpark de Splinter is geen
mogelijkheid om te pinnen.

Speelpark de Splinter
Rode Kruislaan 2, 5628 GM Eindhoven
T (040) 241 54 16, E info@speelparkdesplinter.nl
W www.speelparkdesplinter.nl
is onderdeel van de Lumens Groep
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Speelpark de Splinter

Speciale activiteiten

Al 40 jaar is Speelpark de Splinter hét openlucht speelparadijs
van Eindhoven en omgeving. Alle kinderen, tot ongeveer 12
jaar, krijgen hier de ruimte om heerlijk en veilig te spelen.
Letterlijk, want het speelpark in het Henri Dunantpark in
Woensel-Noord is wel zeven voetbalvelden groot! Er zijn talloos
veel speeltoestellen, een bouwhoek en een peuterhoek, twee
peuterzwembaden, een kinderboerderij, zelfs een pirateneiland
en een fort. En op de grote, groene picknickweide is het heerlijk
relaxen voor kinderen en begeleiders.

Wekelijks organiseren we allerlei activiteiten die het extra
leuk maken om naar Speelpark de Splinter te komen:
hutten bouwen met echt gereedschap, dammen en
schaken op een levensgroot bord in de openlucht, spelen
en leren op de computer. Tijdens de wintermaanden
wordt er iedere woensdagmiddag afwisselend geknutseld
en een leuke kinderfilm gedraaid in het minifilmhuis. In
schoolvakanties organiseren we een schaaktoernooi,
de bouwweek en computerspelletjes.

Natuurlijk avontuurlijk
In Speelpark de Splinter
maakt het niet uit of je
alleen komt of met een
groep vrienden of familie;
er is altijd wel iemand
om nieuwe avonturen
mee te beleven, of om
gewoon een praatje mee
te maken. Spelen in een
natuurlijke, veilige, sociale
én avontuurlijke omgeving
staat bij ons centraal.

Spelend leren
Terwijl de kinderen spelen,
kunnen hun begeleiders
een oogje in het zeil houden
vanaf een gezellige picknicktafel, een bankje of gewoon
op het zachte gras. Als er vragen zijn, is er altijd wel een
medewerker van het speelpark in de buurt. Zij hebben allemaal
een BHV-diploma en kunnen eerste hulp verlenen als iemand
bijvoorbeeld per ongeluk valt. Ook willen we graag onze kennis
delen. Uitleggen bijvoorbeeld dat voedsel niet zomaar uit je
bord groeit, laten zien wat de dieren in de kinderboerderij eten
of helpen timmeren in de bouwhoek en vertellen hoe je van een
boom een hut maakt. Tijdens onze activiteiten is er natuurlijk
ook altijd iemand aanwezig die uitleg kan geven.

Elke dag speelplezier
Door het hele speelpark
staan speeltoestellen in alle
soorten en maten, allemaal
gecontroleerd op veiligheid.
In de peuterhoek staan
toestellen die speciaal
ontworpen zijn voor jonge
kinderen. De grotere
kinderen zijn de koning te
rijk in Fort Albert met zijn torens en trappen, of beleven de meest
spannende avonturen als ze het water oversteken om op het
pirateneiland te komen. Van mei tot september, als het warm is,
vinden de kinderen verkoeling in het peuterzwembad. En dan is
er ook nog de kinderboerderij, waar je de dieren die dat toelaten
gewoon mag aaien.

Dan is er natuurlijk nog het Splinter Spektakel, een vierdaags
festival tijdens de laatste week van de zomervakantie. Kijk op
www.splinterspektakel.nl voor de activiteiten van dit evenement.
Houd zeker ook onze website in de gaten, want daar vind je
steeds een actueel overzicht van alle activiteiten!

