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Jeugddienst & Sportdienst Pittem 
Markt 1 - 8740 Pittem | 051 46 03 62 | jeugddienst@pittem.be
Egemstraat 47 - 8740 Pittem | 051 46 03 80 | sportdienst@pittem.be

Kinderen mogen tijdens 
de Buitenspeelweek 
vrij spelen op de 
speelterreinen. Aan 
volwassenen vragen we 
om een mondmasker 
te dragen en afstand te 
bewaren. Alvast bedankt 
voor de medewerking!

ONTDEK DE LEUKSTE 
BUITENSPEELPLEKJES

1  Speelterrein sporthal
2  Speelterrein jeugdlokalen De Magneet 

(Voor éénmaal worden de terreinen een 
volledige week opengesteld voor kinderen 
en ouders)

3  Speelterrein Ter Ooigem
4  Speelterrein De Molenakker

5  Speelterrein Egem
6  Speelnatuur Broeders Maristen
7  Speelnatuur de Finse Piste
8  Speelnatuur Gentsemeersweg
9  Speelnatuur (naast Okay)
10  Speelnatuur (naast kerkhof)
11  Speelterrein WZC Sint-Remigius
12  Speelterrein Eikeldreef
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BUITENSPEELWEEK
Gemeente Pittem

met
HIPPE KALENDER

19|04 T.E.M. 25|04

buitenspeelboekje



BUITEN SPELEN? PITTEMS ULTIEME MEGASUPERCOOLE 
BUITENSPEELLIJST

Aaah de lente is al even in het land en de zon is al een 
paar keer komen piepen. Tijd om opnieuw buiten te 
spelen! (Al doen we dat bij slecht weer ook gewoon, 
toch?) Gewoonlijk organiseren de jeugd- en sportdienst 
de woensdag na de paasvakantie een Buitenspeeldag 
bij onze sportvelden. Voor het tweede jaar op rij gooit 
het Coronavirus roet in het eten… Deze keer willen we 
alle Pittemse kinderen stimuleren om een 
volledige week buiten te spelen. Vanaf 
maandag 19 t.e.m. zondag 25 april kan 
je elke dag buitenspeelactiviteiten doen 
a.d.h.v. deze leuke lijstjes per 
dag! 

Kom naar buiten, speel 
en doe mee aan onze 
#buitenspeelweekpittem!

Wil jij iets leuks winnen om te gebruiken bij het buiten 
spelen? Los de 6 spelletjes op en vorm een woord met de 
letters. De letters N en A krijg je alvast cadeau. Mail je 
antwoord naar vrijetijd@pittem.be en vermeld je naam en 
telefoonnummer. Zo word jij misschien die gelukzak. 

Véél succes!

scan me en
ONTDEK DE LEUKSTE 
BUITENSPEELMUZIEK

Buiten spelen is een feest. 

Laat je fantasie werken en amuseer je te pletter!

1.  Maak een reuzehinkstapspel met stoepkrijt voor je deur. Werk 

samen met andere kinderen uit je straat.

2.  Bouw een echt kasteel met recyclagemateriaal en afval (flessen, 

blikken, dozen, potjes).

3.  Ga op ruiltocht. Start met een ei en kom terug met de meest 

verrassende voorwerpen. 

4.  Iedereen op wielen! Verzamel je troepen en trek naar buiten op 

alles wat wielen heeft. 

5.  Organiseer een vieruurtjespicknick in de tuin, in het park of 

zoek een mooi plekje in de natuur. 

Hoeveel woorden heb je 
gevonden? 7 = S | 8 = V | 9 = L

Buiten spelen

ja! joepie!
voor pittig plezier 

SPELLETJE 1: WOORDZOEKER

MEGACOOLE WEDSTRIJD! DOE MEE!



6.  Teken mee aan de slang van Pittem, de langste voetpadslang 

van de wereld. Start vanaf de kop in de Tieltstraat en volg tot 

waar de tekening eindigt. Teken daar jouw stukje. Breng zelf je 

stoepkrijt mee en blijf altijd op het voetpad!

7.  Maak je eigen blotevoetenpad. Baken een gebied af in de tuin 

en ga op zoek naar verrassende voeldingen. Doe een blinddoek 

aan om het extra spannend te maken. 

8.  Hou een racewedstrijd voor telegeleide auto’s en zoek een 

wedstrijdcommentator om de race extra spannend te maken. 

9.  Creëer een kunstwerk of een installatie met schatten uit de 

natuur. 

10.  Maak een kleikasteel uit een grote blok klei en versier het met 

schatten die je kan vinden in de natuur.

11.  Bouw een hindernissenparcours in de tuin met zoveel mogelijk 

verschillende materialen. 

12.  Organiseer een openluchttheater en voer je toneeltjes op voor 

een publiek. 

13.  Verzamel de mooiste platte stenen en schilder er figuurtjes 

op. Creëer je eigen minimonsterfamilie of versier de stenen met 

vrolijke kleuren en vormen. Kies er dan een paar uit die je gaat 

verstoppen in het park of op straat en tover een glimlach op 

iemands gezicht.

14.  Ga naar buiten en zoek om het snelst een lieveheersbeestje. De 

winnaar mag de volgende activiteit kiezen. 

15.  Bouw je eigen camping of tentenkamp. Als het mooi weer is, 

mag je er misschien wel blijven logeren! 

21.  Organiseer een tuinshow of een circusvoorstelling en toon al je 

trucjes één voor één. 

22.  Versier je fiets en ga ermee gaan pronken in de buurt. Rinkel 

met je bel zoveel je wil!

23.  Maak een parcours op het speelplein en daag iemand uit om 

met een beker water het einde te halen en zo weinig mogelijk te 

morsen. Wie de volste beker overhoudt is de held van de dag!

24. Maak je eigen nieuwsjournaal inclusief weerbericht en 

presenteer het aan je ouders.

25.  Maak een reuzeschilderwerk in de tuin. Gebruik een oud doek 

en schilder met je mond en je voeten als je extra gek wil doen.

26.  Bouw je eigen 

instrumenten, richt een 

‘band’ op en geef een 

concert in de tuin of aan 

voorbijgangers in de 

straat. 

27.  Hou een groot 

waterballonnengevecht 

en zorg voor een veilige 

burcht of bouw een 

fort om je achter te 

verstoppen. Aanvalluhh! 

Ruim alle stukjes plastiek 

dan wel netjes op achteraf.

28.  Bouw je eigen huis na in 

een grote kartonnen doos.  

29.  Maak zelf een 

waterglijbaan met 

een groot plastieken 

zeil. Smeer in met bruine zeep en ga compleet los met je zotste 

glijtechnieken. Gebruik de tuinslang voor extra fun. 

30.  Bouw de allerlangste knikkerbaan ooit en laat je knikkers om ter 

langst rollen. 

31.  Stel je meest foute outfit samen en organiseer een modeshow. 

32.  Vul je waterpistolen met een mengsel van water en verf en maak 

een serie waterschilderijen. Hou een kunstexpositie en ga op 

zoek naar allerlei vormen en figuren in je werk. 

33.  Haal stoepkrijt in huis en verras de voorbijgangers met een 

zelfgemaakt gedicht of met een mooie tekening. 

34.  Begraaf een schat in de tuin en organiseer een avontuurlijke 

schattenjacht. 

35.  Regent het? Trek iets geks aan en maak een zot 

regendansfilmpje voor op TikTok. Gebruik de hashtag 

#regendanspittem

16.  Haal de troep van de stoep! Neem een grote vuilniszak en 

ga zwervuil ruimen langs de straten, in het park of op het 

speelplein. Zijn jullie met velen? Verdeel jullie dan in groepjes en 

maak er een wedstrijdje van.

17.  Ga op zoek naar een mooie dikke tak en maak je eigen 

toverstaf. Beschilder hem met toververf, versier met kraaltjes & 

touwtjes en verzin dan een originele toverspreuk!

18.  Speel restaurantje en serveer je zelfgemaakte heksensoep en 

moddertaartjes. Hoe meer ze stinken, hoe lekkerder! Vergeet 

geen menu te maken voor je gasten. 

19.  Maak een bowlingbaan met flessen water en een voetbal en 

schop jezelf naar de overwinning!

20.  Vind een nieuw land uit en maak je eigen vlag met een oud 

laken en een borstelstok. Zoek dan nog een berg om hem te 

planten. 

SPELLETJE 2: ZOEK DE VERSCHILLEN Hoeveel verschillen heb je 
gevonden? 5 = E | 6 = I | 7 = O

SPELLETJE 3: STIPJES

SPELLETJE 4: SUDOKU

SPELLETJE 5: TANDPASTA

SPELLETJE 6: PARKING

Wat zie je? voetbal = R | uurwerk = W | vliegtuig = Z

Welk cijfer komt in het vakje met het vraagteken? 
5 = G | 4 = E | 7 = O

Uit welke tube komt de tandpasta? 
1= G | 2 = R | 3 = T | 4 = F

Welk cijfer moet op 
het vraagteken staan?
87 = T | 78 = H | 80 = M
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BUITENSPEELWEEK
Gemeente Pittem

19|04 T.E.M. 25|04

1. Reuzehinkstapspel 

2. Kasteel maken

3. Ruiltocht

4. Wielerparade

5. Vieruurtjespicknick 

6.  Slang van Pittem

7.  Blotevoetenpad

8.  Racewedstrijd 

9.  Kunstwerk of installatie 

10. Kleikasteel 
scan me en

ONTDEK DE LEUKSTE 
BUITENSPEELMUZIEK

DEEL JE 

activiteiten 
OP FACEBOOK MET

#BUITENSPEELWEEKPITTEM

MAANDAG 19|04

DONDERDAG 22|04

ZATERDAG 24|04

ZONDAG 25|04

DINSDAG 20|04

WOENSDAG 21|04

VRIJDAG 23|04

Wat is groen en verschuilt zich achter 

een boom? 

Waarom lachen kabouters als ze aan 

het voetballen zijn? 

Omdat het gras onder hun oksels kietelt!

Spionazie

Waarom mogen koeien niet naar 

voetbalwedstrijden gaan kijken? 

Waarom is een aardbei zo rood? 

Waarom zijn vissen zo slim? 

Welk dier kan hoger springen  

dan de Eiffeltoren? 

Wat is blauw en is niet zwaar? 

11.  Hindernissenparcours 

12.  Openluchttheater 

13.  Stenen versieren

14.  Lieveheersbeestje

15.  Tentenkamp

21.   Circusvoorstelling 

22.  De fietsenparade 

23.  Het niet-morsen parcours

24.  Lokaal nieuwsjournaal 

25.  Reuzeschilderwerk 

16.  Zwerfvuil

17.  Toverstaf maken

18. Vies restaurantje

19.  Bowlingbaan 

20.  Eigen vlag 

26.  Concert

27.  Waterballonnengevecht 

28.  Bouw jouw huis 

29.  Waterglijbaan  

30.   Knikkerbaan  

31.  De foute modeshow

32. Artistiek met waterpistolen  

33. Kunst op de stoep  

34. Schattenjacht  

35.  Regendans   

 Hij schaamt zich voor zijn pukkeltjes. 

Omdat ze alleen maar boeee roepen. 

Omdat ze in een school zwemmen. 

Elk dier, want de Eiffeltoren kan niet springen.

Lichtblauw. 

afvinkposter

vink me af ;-)


