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“Start2Play is een initiatief van
het Buitengewoon Basisonderwijs
van Dominiek Savio” opent direc-
teur Annelies Benoit. “Het is een
project dat gedragen wordt door
leerkrachten, therapeuten, ou-
ders, …En dat instaat voor de
grondige renovatie van de speel-
plaats.”
“Onze school biedt buitengewoon
kleuter- en lager onderwijs aan
voor een 100-tal kinderen met een
neuro-motorische beperking”,
duidt Annelies. “Heel wat van on-
ze kinderen gebruiken hulpmid-
delen zoals een rolwagen, loop-
hulpmiddel, … en ook driewielers
en fietsen om zich in of buiten de
school te verplaatsen. Dit zorgt er-
voor dat toegankelijkheid en vei-
ligheid voor ons zeer belangrijke
aspecten zijn wanneer we denken
aan de ideale speelplaats.”

DE IDEALE SPEELPLAATS

‘De ideale speelplaats’ is naast vei-
lig en toegankelijk ook aantrekke-
lijk voor kinderen. Ze spreekt hen
aan, is kleurrijk, heeft een vol-
doende groot aanbod.
“We vinden het belangrijk dat on-
ze leerlingen zich tijdens de pau-
zes ten volle kunnen ontspannen,
dit is van groot belang voor hun
ontwikkeling en een voorwaarde
om op een gezonde manier bij te
leren”, weet Annelies.
“Om onze leerlingen deze omge-
ving te kunnen bieden, heeft onze
huidige speelplaats dringend een
grondige renovatie nodig. Deze
renovatie willen wij realiseren in
twee fases. In een eerste fase zul-
len de betegeling, het afdak, de
schuifdeuren aangepakt worden
en voorzien we een duidelijk bel-
signaal, één speeltuig en een uit-
leenhuisje. In een tweede fase wil-
len we graag een speelveldje aan-

leggen, het bospad verharden en
de toegankelijke speeltuigen uit-
breiden.”
“Astrid Sercu, beter bekend als
Paula uit de Ketnet-serie Galaxy
Park, behartigt als onze meter dit
project glundert Annelies. “We
zijn zeer trots dat ze dit wil doen,
ze staat zeer dicht bij onze kinde-
ren.”

DRIE AANDACHTSPUNTEN

“Om onze renovatie te kunnen
starten, hebben we verschillende
acties op touw gezet”, concreti-
seert Annelies. “Een eerste actie is

het verkopen van vierkante me-
ters speelplaats. Bedrijven, orga-
nisaties, serviceclubs en particu-
lieren kunnen voor 20 euro één
vierkante meter van onze speel-
plaats steunen. Vanaf de aankoop
van 2 vierkante meter is er een
fiscaal attest te verkrijgen. Om de-
ze actie wat te promoten, maakten
we op dinsdag 3 februari een pro-
mofilmpje. De release van dit
filmpje zal dan ook op onze gloed-
nieuwe website bouwmee.be ko-
men te staan. Ook verdere infor-
matie naar de aankoop van een
vierkante meter komt op deze

website.”
“Een tweede actie is het organise-
ren van een vormingsavond met
als gastspreker jeugd- en kinder-
psychiater Peter Adriaenssens”,
vervolgt Annelies. “Dit vindt
plaats op donderdag 26 maart om
20 uur in ‘De Oude Melkerij’. De
opbrengst van deze avond wordt
integraal geschonken aan de reno-
vatie van onze speelplaats.”
“Een derde actie is de organisatie
van een tombola”, vervolledigt
Annelies. “Leerlingen, personeel
en sympathisanten worden warm
gemaakt om een aantal lotjes te
kopen en verkopen. De trekking
van de winnaars zal gebeuren
door onze meter Astrid Sercu op
donderdag 26 maart op onze
speelplaats.” 

DOE MEE !

Heb jij ook zin om deel te nemen
aan de vormingsavond, een lotje
te kopen voor de tombola of een
aantal vierkante meter te steunen
om op die manier de speelplaats
mee op te bouwen ? Aarzel dan
niet en neem contact op met An-
nelies Benoit, Directeur Basison-
derwijs Dominiek Savio, tel. 051
23 06 15 of via mail
anneliesbenoit@dominieksavio.
be. 
Inschrijven voor de vormings-
avond of een bijdrage kan ook op
het rekeningnummer BE22 4640
1126 11 47 met duidelijke vermel-
ding bouw mee + naam voor de
vormingsavond of start2play voor
andere acties. (JD)

Drie acties om speelplaats
Savio te renoveren
GITS q Met de verkoop
van vierkante meters
speelplaats, het organise-
ren van een vormings-
avond en het houden van
een tombola wil het ba-
sisonderwijs van Savio de
speelruimte grondig her-
aanleggen.

Het project Start2Play werd voorgesteld door achteraan van links naar
rechts: Stefanie Rigolle, Astrid Sercu, Sarah Van Hauwaert, Annemie Cob-
baert. Vooraan herkennen we van links naar rechts: Kobe Tyberghien,
Juliaan Vergote, Jolien Timmerman, Noa Deroo. (Foto JD)

“De opnames van Galaxy Park
zitten er volledig op”, opent As-
trid. “In het totaal hebben we
drie reeksen gedraaid, en tussen
de opnames door hadden we
onze handen vol met meet &
greets, onder andere op de Boe-
kenbeurs en in Kinepolis. Het is
een onvergetelijke en ontzet-
tend leerrijke ervaring geweest,
waarvan ik nog steeds volop na-
geniet.”

METER VAN START2PLAY 

“Ondertussen ben ik, sinds ju-
ni, ook afgestudeerd als leer-
kracht lager onderwijs”, vervolgt
Astrid. “In september kon ik
meteen aan de slag als leer-
kracht Dictie, Drama en Voor-
dracht in STAP Roeselare en
Academie Torhout. Die job is
voor mij een combinatie van

twee grote passies: lesgeven en
acteren. Ik ben met mijn gat in
de boter gevallen: ik heb mijn
droomberoep gevonden!”
“Naast mijn werk en het huis-
houden, zet ik me graag in voor
allerlei projecten”, duidt Astrid.
“Ik ben bijvoorbeeld meter van
VZW Banglabari, die ijvert voor
betere leefomstandigheden voor
extreem arme gezinnen in
Bangladesh. En in december
kreeg ik een mailtje vanuit de
basisschool van Dominiek Sa-
vio, of ik meter wilde worden
van hun project Start2Play. De
bedoeling van dit project is een
grondige renovatie van de huidi-
ge speelplaats. Die ligt er, om
het zacht uit te drukken, wat
bouwvallig bij. Kapotte tegels
waarover voortdurend gestrui-
keld wordt, een afdak met veel

én grote gaten erin en een bosje
dat volledig ontoegankelijk is
voor leerlingen in een rolstoel of
met een fiets.”

GELD INZAMELEN

“Ik kon geen ‘nee’ zeggen tegen
dit project”, verklaart Astrid.
“De leerlingen, die mij zó lief en
warm en enthousiast ontvangen
wanneer ik langskom, verdie-
nen een toegankelijkere, en
vooral veiligere speelplaats dan
dit. Maar daarvoor moet geld in-
gezameld worden. Daarom wor-
den er vierkante meters ver-
kocht. Eén vierkante meter kost
je 20 euro. Als we allemaal een
steentje bijdragen, kunnen we
de leerlingen een mooie, aange-
paste speelplaats bezorgen. Hou
dus vooral de facebookpagina
van Start2Play in de gaten!” (JD)

Astrid Sercu, van Galaxy Park naar Savio

GITS q Het meterschap van Start2Play wordt gedragen door Astrid Sercu,
die we ook kennen als Paula uit het Ketnet-programma Galaxy Park en als
dochter van de Gitse koster Arnold Sercu.

GITS

DF OP ATELIERBEZOEK
Met het Davidsfonds kan je de
ateliers van de kunstenaars Martine
Bossuyt (Ieper) en Kornul (Beveren)
bezoeken. Nu zondag 15 februari
verzamelen de geïnteresseerden
om 13 uur aan het marktplein van
Gits om te carpoolen naar Ieper en
Beveren. Deelnemers betalen 2
euro en schrijven op voorhand in
bij Rik Van Thourhout, 051 72 35
78, info@davidsfondsgits.be.

BLOEDGEVERS IN FEEST
De bloedgevers bestaan dit jaar 50
jaar. Het feest zal plaatsvinden op
zaterdag 28 februari in sporthal
Ogierlande. Het was eerst gepland
op zaterdag 7 maart, maar door
omstandigheden diende het ver-
plaatst te worden. (JD)

VKP SADEF
Nu zaterdag 14 februari speelt VKP
Sadef om 14.30 uur op verplaatsing
bij VK Westhinder in Westrozebe-
ke.

WOLF HAMLIN IN

YIN-YANG
Nu vrijdag 13 februari omstreeks 21
uur treden Wolf Hamlin & The Front
Porch Drifters op in muziekcafé
Yin-Yang, Stationsstraat 105. De
toegangsprijs bedraagt 7 euro.
Meer info : yinyang@hotmail.com,
0476 22 89 60.

BEKERSTRIJD BIJ CITIVO
Nu zaterdag 14 februari betwist
herenvolleybalclub Citivo de halve
finale van de Beker van West-
Vlaanderen. De wedstrijd vindt
plaats in Torhout en start om 20.30
uur. De tegenstander is Packo
Zedelgem D. Bij winst stoot Citivo
door naar de finale!

GEZELSCHAPSSPELEN
Gezinsbond organiseert een gezel-
schapsspelennamiddag op woens-
dag 18 februari van 14 uur tot 17 uur
op de eerste verdieping van het
cultureel centrum. De toegang is
gratis. Inschrijven hoeft niet.

NIEUWS UIT ‘T BLAD
Op vrijdag 20 februari trakteert
Francis Swerts ter gelegenheid van
zijn verjaardag met een gratis
optreden van Blain uit Roeselare. ‘t
Blad zet er zelf nog een band bij,
namelijk ORT uit Hooglede. (JD)

VARIA

ONZE MEDEWERKER-

FOTOGRAAF
Joost Decorte, Biezenstraat 35,
Roeselare 0473 57 14 82 ; joost.
decorte@telenet.be.

CONTACT

Voor een 
perfecte service

bij een overlijden

UITVAARTZORG

FERYN & CORNELIS
Kleine Noordstraat 4

8830 HOOGLEDE - 051250003
info@feryncornelis.be

BEZOEK ONZE WEBSITE:
www.feryncornelis.be

Wij beschikken over een ruime 
moderne aula in Lichtervelde
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