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De speelcontainers zijn er weer
Na het succes van de voorbije jaren, is stad Roeselare er dit jaar opnieuw met de vier

themacontainers die telkens drie weken op dezelfde locatie blijven staan. De andere twee

worden verhuurd tijdens de zomer.

De speelcontainers = mobiel speelplezier trekt door de stad
Vanaf 3 juli 2020 reizen er vier speelcontainers door de stad.

De containers komen aan op vrijdag en blijven drie weken staan. In juli is er geen animatie

tijdens de opening op vrijdag. Vanaf de maatregelen dit toelaten, zal dit opnieuw voorzien

worden.
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http://pers.roeselare.be/


De speelcontainer =  SAMEN spelen, ervaren en leren
Een speelcontainer is mobiel en biedt leuke en gevarieerde speelprikkels in diverse

buurten. In de speelcontainer zit spelmateriaal dat door kinderen uit de buurt gratis gebruikt

mag worden om er naar hartenlust mee te spelen op het openbaar domein. De speelcontainers

blijven telkens 3 weken staan. Veel kinderen krijgen hierdoor de kans om de speelcontainer

in hun buurt te ontdekken.

Een speelcontainer biedt kinderen speelkansen. Spelen is heel belangrijk, want door het

spelen ontdekt het kind de wereld om zich heen, krijgt het inzicht in gebeurtenissen en

situaties. Kinderen leren heel veel van elkaar door samen te spelen. (Samen) spelen stimuleert

de sociale, motorische, emotionele vaardigheden van het kind.

 

Een speelcontainer = participatief samenspel in Roeselare.

-  SPelmateriaal ontwikkelen met lokale creatieve technici (Doekit, HalteR, Travak…)

-   Enthousiaste kunstenaars fleuren de containers op met leuke ontwerpen volgens thema

-   Echte peters en meters uit de buurt dragen zorg voor een nette buurt

Op het einde van de zomer worden alle meters en peters verwend met een bedanking.

Buurt en co neemt eveneens een rol op om de netheid in de containers en de buurt te bewaken.

-  Leuke genietende gebruikers dragen zorg voor het materiaal.

 

De inzet van zoveel Roeselaars talent is waardevol voor de stad. Samen maken we werk van een

duurzame, kindvriendelijke stad! Bedankt #talentvanRSL #spelenmetdestad

We zoeken nog peters of meters van een speelcontainer en handige harry’s om spelmateriaal te

ontwerpen. Wie goesting heeft om zijn steentje bij te dragen, kan mailen naar

samenleven@roeselare.be

Meer info? www.jeugd.roeselare.be/speelcontainers

Dirk Lievens
Schepen van Cultuur, erfgoed en culturele infrastructuur, Jeugd en jeugdinfrastructuur, Toerisme,
Archief, Vaderlandslievende verenigingen, Kerkfabrieken  
Botermarkt 2 - 051 26 22 15  
dirk.lievens@roeselare.be

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_roeselare
mailto:samenleven@roeselare.be
http://www.jeugd.roeselare.be/speelcontainers
mailto:dirk.lievens@roeselare.be


Roeselare

http://pers.roeselare.be/
http://pers.roeselare.be/

