Schattenzoektocht
Hopelijk hebben kinderen door de speelkaart nog meer zin om erop uit te trekken naar de
speelplekken in de stad! Want je kan wel stellen dat er enkele verborgen schatten op de
speelkaart zijn aangegeven. Heb jij deze “schatten” al ontdekt?
Het coronavirus gooit voor vele de vakantieplannen helemaal in de war. Omdat we
misschien uitkijken op een zomer in eigen buurt, heeft Jeugdcentrum De Klinker op 8
verschillende speelplekken schatkisten met ponsen verstopt. De kinderen kunnen deze vanaf
juli zoeken op de aangegeven locaties. Zo proberen we de kinderen het gevoel te geven dat
ze een beetje op reis gaan in eigen stad.
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Multisportterrein en Skatepark: JC De Klinker, Demervallei 14, Aarschot
Avontuurlijk speelparcours: Demervallei, Aarschot
Speelterrein De Stapsteen (Huis Theyskens): Tielsteweg 1, Rillaar
Boomhut: Jozef Van Thieltstraat, Rillaar
Speelterrein Fabiolaplein: Withuisstraat, Aarschot
Speelschip: Stadspark, Aarschot
Gijmelbergbos: Kruising August Vermeylenstraat en Ernest Claesstraat, Aarschot
Meetshovenbos: Bivakzone + speelzone: Ter Heidelaan 97, Aarschot

Fietsknooppunten
Samen met Artuur hebben we een route gemaakt met fietsknooppunten van ongeveer 30
kilometer. Op of in de buurt van deze route kan je de speelterreinen terugvinden. Gebruik
de fietsknooppunten in combinatie met onze speelkaart. Dan loop je zeker geen speelplekje
mis. Je kan de route fietsen op één dag of opdelen in kleinere stukjes.
Niet vertrouwd met fietsknooppunten? Fietsknooppunten zijn bordjes op wegen die elkaar
kruisen bij knooppunten. Op dat kruispunt staat er een bord met een nummer en de
aanduiding naar de volgende nummers. Door de pijltjes onder het nummer op de borden te
volgen, ga je van knooppunt naar knooppunt. De wegen die je neemt zijn vaak veilig en
autoluw. Je kan ook zelf een eigen route samenstellen in functie van de gewenste lengte via:
https://www.vlaanderen-fietsland.be/routeplanner.
Neem de ponskaart mee. Als je de ponskaart met ten minste 5 verschillende ponsstempels
na afloop in de brievenbus van de JC Klinker steekt, krijg je een speelpakket cadeau aan De
Klinker.

