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Stad Gent organiseert eerste digitale
Buitenspeeldag

De 'Buitenspeeldag 2020' werd enkele weken geleden geschrapt door de

coronacrisis. De Stad Gent en enkele partners zijn erin geslaagd om een digitaal

alternatief te voorzien. Kinderen zullen op woensdagnamiddag 22 april kunnen

deelnemen aan de eerste editie van de Gentse 'Online Buitenspeeldag: live in uw

kot'.

Verschillende partners van de Stad Gent zullen op woensdag 22 april vanaf 13 uur om de

beurt kinderen live entertainen met een buitenspeeldagactiviteit via Facebook. Het aanbod is

zeer divers: van knutselen tot een initiatie skaten, van karate tot kippenfitness en nog veel

meer. De sessies zijn toegankelijk, gratis en duren telkens 15 minuten. 

De Buitenspeeldag is een van de belangrijkste dagen voor Gentse kinderen. Ze kunnen dit jaar

dan wel niet écht buiten spelen, maar ze kunnen wel in hun tuin of zelfs gewoon vanuit hun

living deelnemen. Zolang ze maar 'in hun kot' blijven.

⏲

https://www.facebook.com/events/2563799900503797


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

'Van knutselen tot een initiatie skaten en van karate tot kippenfitness. Op de
Buitenspeeldag kan je het allemaal doen vanuit uw kot! Even zag het ernaar
uit dat de Buitenspeeldag 2020 niet zou doorgaan, maar daar steekt de
Gentse Jeugddienst samen met zijn partners een stokje voor.'
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Partners en programma 

De Gentse Jeugddienst werkt voor de eerste Gentse editie van de online Buitenspeeldag samen

met Sport Vlaanderen, Sportdienst Gent, Sportaround, Schoolhoeve De Campagne, MAF,

Industriemuseum, LARF!,  MultiSkills en De Vinyl Mobiel.  

Het volledige programma vind je op het Facebookevenement of op stad.gent/kinderen.

Contact

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Lieselot Van Der Sypt, Jeugddienst Stad Gent, gsm 0477 96 25 59, e-mail

lieselot.vandersypt@stad.gent

Bevoegd

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent
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