PERSUITNODIGING
Het grootste moddergevecht op Vlaamse bodem!
Speelpleinanimatoren van over heel Vlaanderen en Brussel verzamelen.
Wachtebeke – Op zaterdag 30 april verzamelen speelpleinanimatoren uit Vlaanderen en
Brussel op het landelijk speelpleintreffen. Dit vijfjaarlijkse evenement wordt één groot
speelfeest in de modder ... voor de gelegenheid omgedoopt tot Mudday! Met deze
modderdag wil de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) het speelpleinwerk en avontuurlijk
spelen in de kijker zetten. Voor speelpleinen de ideale voorbereiding op een zomer vol
speelplezier. Animatoren gaan naar huis met een rugzak vol uitdagende speelideeën en
vuile kleren. Natuurlijk!
Breng je laarzen mee!
We organiseren een open speelaanbod met voor ieders wat wils: een grote
modderglijbaan, spectaculaire hindernissen, warme modderbaden, de eerste olympische
modderspelen, mudboarden, modderdansen of gewoon genieten van de randanimatie.
Afsluiten doen we met een menselijke carwash en een feestje met The Broken Bottle Big
Band.
Het mag wat vuiler af en toe!
Als voorzitter van Goe Gespeeld! pleit de VDS al jaren voor avontuurlijk buiten spelen!
Het recht op blauwe plekken en vuile speelkleren horen daarbij. Helaas vandaag de dag
niet altijd vanzelfsprekend. Niet dat we alle kinderen dagelijks onder de modder en om ter
vuilst naar huis willen sturen, maar animatoren die de opdracht krijgen van ouders om
zoon- of dochterlief proper te houden tijdens de speelpleinuren, is het andere uiterste.

“We hopen dat Mudday animatoren helpt ontdekken dat
ongeremd spelen in de modder écht plezant kan zijn en dat
zij er op hun beurt aan de slag mee gaan op het speelplein.
Het mag wat vuiler af en toe!”

Mud Day, een internationaal verhaal
De VDS zet met dit initiatief International Mud Day ook in België op de kaart.
International Mud Day is in 2009 ontstaan in Nepal om kinderen en jongeren positieve
natuurervaringen te geven. In navolging hiervan wordt ook in o.a. Australië, Denemarken,
de Verenigde Staten, Nederland en Groot-Brittannië sinds enkele jaren International Mud
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Day gehouden. Vanaf 2015 is juni International Mud Month. Een hele maand lang staat het
thema modder centraal met als hoogtepunt de International Mud Day op 29 juni! Gezien de
examenperiode van de speelpleinanimatoren opteerden wij om onze eigen Mudday twee
maanden vroeger te plannen.
Praktisch:

·

Zaterdag 30 april 2016
Provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke
(aan sportcomplex en zwembad), Puidonkdreef 1, 9185 Wachtebeke

Journalisten mogen zich aanmelden in merchandise-tent, centraal op het terrein.

13u30: Openingsshow
14u00: Groot open speelaanbod in de modder
16u30: Animatoren-wash en douchemogelijkheid
17u30: Afsluiter met coverband en feest!
19u00: Einde
www.speelplein.net/mudday
facebook.com/mudday
Contactpersonen voor de pers:
Bert Breugelmans
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS)
Persverantwoordelijke
+32 494 79 09 65
bert@speelplein.net

Over de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) is een dienstverlenende
organisatie voor het speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel. De
dienstverlening omvat lokale ondersteuning, kadervorming en
belangenbehartiging. De VDS wil speelpleinwerkingen proactief
ondersteunen om meer en betere speelkansen in de vrije tijd van
kinderen te creëren. Het belang van het kind is daarbij ons
uitgangspunt.
Meer informatie: www.speelplein.net
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