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Onderwerp Eerste Buitenspeeldag in Oosterzele! 
 
Op woensdag 21 april a.s. ontvangen alle kinderen in de Oosterzeelse scholen een goodiebag. Die 
krijgen ze n.a.v. de Buitenspeeldag; een nationaal initiatief waaraan Gemeente Oosterzele voor 
het eerst deelneemt. In de goodiebag zitten naast het buitenspeeldagboekje ook een stukje krijt 
en een ballon. 
 
Buitenspeeldag? 
Op woensdag 21 april vindt dit jaar de nationale buitenspeeldag plaats. Die dag roepen we 
iedereen op om buiten te spelen. Vorig jaar zou Gemeente Oosterzele voor het eerst aan dit 
initiatief deelnemen. De buitenspeeldag kon toen niet doorgaan omwille van de coronacrisis. 
Ook dit jaar was een groot evenement vol verschillende attracties en activiteiten voor kinderen 
nog niet mogelijk. Daarom werd er een waardig alternatief voorzien in de vorm van een 
buitenspeeldagboekje. 
 
Schepen voor Jeugd Elsy De Wilde: “In het buitenspeeldagboekje vind je verschillende activiteiten 
die de kinderen kunnen ondernemen. Ook staat er voor elke deelgemeente een wandeling met 
fotozoektocht in. De wandelingen worden ook bewegwijzerd op de dag van de buitenspeeldag. Met 
dit boekje kunnen kinderen zelf hun buitenspeeldag organiseren thuis of in hun buurt”. 
 
Er zal voor kinderen alvast niet veel te beleven zijn op tv want televisiezenders zoals 
Nickelodeon, Nick Jr., Ketnet, Ketnet Junior, Studio 100 TV en VTM Kids gaan een hele namiddag 
op zwart. Oosterzeelse kinderen die geen schoollopen in Oosterzele kunnen hun boekje afhalen 
in de sporthal, bibliotheek of het gemeentehuis. 
 
 
  



“Buiten spelen is enorm belangrijk! Zeker in tijden van corona zitten kinderen al genoeg thuis en 
achter hun schermen. Met de Buitenspeeldag en dit boekje willen we kinderen op een positieve 
manier oproepen om buiten te sporten, spelen en ravotten. Niet alleen op de dag van de 
Buitenspeeldag maar ook op andere dagen” gaat schepen Elsy De Wilde verder.  
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