Persbericht
Buitenspeeldag Diest ongezien succes met
meer dan 2.000 bezoekers
DIEST – Op woensdag 20 april gingen alle Vlaamse televisieschermen op zwart en
trokken kinderen massaal naar buiten. De Buitenspeeldag in Diest werd een
ongezien succes met meer dan 2.000 kinderen, ouders en grootouders die zich
hebben uitgeleefd op de evenementenweide van de Halve Maan.
Massale opkomst
Met onder andere springkastelen, een klimmuur, hindernisbanen, volksspelen, dj’s,
straattheater, glittertattoos, grime, photobooth, verhalentent, escapeboxes,
sportdemo’s en foodtrucks was het woensdag 20 april duidelijk in Diest: het is
Buitenspeeldag. En dat heeft iedereen geweten!
“Dit jaar organiseerden we de Buitenspeeldag voor de eerste keer in samenwerking
met provincie Vlaams-Brabant, wat moest resulteren in de grootste Buitenspeeldag
ooit in Diest”, zegt schepen van Jeugd en Sport Rick Brans. “Mede dankzij een top
team van medewerkers van de jeugddienst en de sportdienst hebben we die ambitie
meer dan waargemaakt. De opkomst was massaal met meer dan 2.000 bezoekers.
Ongezien in onze stad”.
Lachende kinderen en stralende (groot)ouders
“Vanaf 12 uur al, een uurtje eerder dan andere Buitenspeeldagen, kon iedereen op
het provinciedomein terecht voor een namiddag plezier. Lachende kinderen en
stralende (groot)ouders, daar doen we het voor,” vertelt Jeroen Sels van de
jeugddienst in Diest.
“Dat er zoveel enthousiaste kinderen en (groot)ouders hun weg vonden naar onze
Buitenspeeldag doet deugd. Zo hebben we ook weer heel wat kinderen op een
laagdrempelige manier aan het bewegen gekregen. Onze klimmuur was enorm
populair!” vult Christa Vanrompay van de sportdienst aan.

Beleefstraten in de zomervakantie
De stad Diest wil het hele jaar door aanzetten tot buitenspelen. “Daarom stimuleren
we de aanvragen voor beleefstraten in de zomervakantie,” vertelt schepen Brans
nog. “Zo’n straat wordt voor een bepaalde periode afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer, om kinderen en jongeren de mogelijkheid te geven veilig en ongehinderd op
straat te spelen en te sporten. Wij voorzien ook een speel- en sportkoffer met
basisspelmateriaal.”
Diestenaren kunnen nog tot en met 1 mei een beleefstraat aanvragen voor de
zomervakantie. En dit voor 2 opeenvolgende weken, 4 opeenvolgende weekends of 1
vaste dag per week. Alle informatie kan je nalezen op www.diest.be/beleefstraat.
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