BUITENSPEELDAG 2019
Toelichting

24 april 2019

Kinderen hebben opnieuw geen excuus om binnen te blijven op woensdag 24 april, want
dan staat de 12de editie van de Buitenspeeldag op het programma. De eerste woensdag
na de paasvakantie wordt voor de kinderen opnieuw hét hoogtepunt van het jaar om
buiten te ravotten.
Buitenspeeldag algemeen
Op de Buitenspeeldag sporen we kinderen aan om buiten te spelen en te sporten in hun
eigen buurt. Ouders vroegen een speelstraat aan: een namiddag de straat autovrij
maken om kinderen de ruimte te geven om zich uit te leven. Daarnaast zijn er ook
organisaties en scholen die hun steentje bijdragen om de kinderen te motiveren om
buiten te spelen. Zo geven de meeste scholen geen huiswerk op deze
woensdagnamiddag, andere scholen laten de kinderen wat langer buitenspelen tijdens de
pauze.
Alle deelnemers krijgen op de Buitenspeeldag van de stad ook wat materiaal cadeau om
buiten mee te ravotten: frisbee, springtouw, petanque- en honkbalset, speelbal, …
Buitenspeeldag op de kinderafdeling in AZ Delta
Helaas is het niet voor alle kinderen mogelijk om op 24 april onbezonnen buiten te
spelen. Vorig jaar zette de stad een unieke samenwerking op met de kinderafdeling van
AZ Delta en dit bleek een schot in de roos te zijn. Omdat sommige patiëntjes niet naar
buiten mogen om te spelen, wordt ook dit jaar heel wat speelmateriaal naar de afdeling
gehaald. Kinderen die wel naar buiten mogen kunnen zich uitleven op het springkasteel
in de ziekenhuistuin.
We brengen op de Buitenspeeldag dus opnieuw ‘buiten’ naar binnen!
Buitenspeellocaties namiddag
Op volgende locaties wordt een speelstraat of een activiteit georganiseerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoogstraat
Cultuurcentrum De Spil VZW
Sint-Jozefsschool
Brugsesteenweg
Sjepappewijk
Kwadestraat
Comité Neffest De Deure
Noordmolenstraat
Lakenstraat
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•
•
•
•
•

Prins Boudewijnstraat
Edmond De Leyestraat
Buurtcomité Barnum & Bailey's
Wijkcomité Schiervelde
Mandellaan

Meer info
Buitenspeeldag: www.spelenmetdestad.roeselare.be/buitenspeeldag
Contactpersoon: Simon Biesbrouck | Sportpromotor Publiekswerking | 0476 36 81 16 |
simon.biesbrouck@roeselare.be
Bevoegde schepen
Dirk Lievens | schepen van o.a. Jeugd | 0492 40 89 41
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