Onze speelterreinen;
ravotten maar!

Wilderkasteel: voor de
allerkleinsten onder ons
(Wilderkasteellaan)

We zijn weer volop in de lente, het zonnetje komt er weer door! Trek je speelkleren aan;
wij trokken naar de speelterreinen en geven enkele toppertjes mee!

Verscholen op een pleintje tussen de huizen vind je aan de Wilderkasteellaan een
leuk speeltuintje voor de allerkleinsten. Ze
kunnen er rustig op de wip, van de schuifaf glijden of schommelen. Er is ook een
natuurhut en een echt rupsenparcours
om hun evenwicht al eens op de proef te
stellen! Er zijn tal van kleinere speeltuintjes
in onze gemeente; denk maar aan het
speeltuintje aan het Wildersportcomplex,
de Oeverbeemd, Koning Van Spanjestraat en aan het Kappeleveld.
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Humbeeckplein: voor de
veroveraars!

Voor de klouteraars, skaters,
natuurliefhebbers en sporters;
de speelterreinen aan Sporthal
AJ Braillard (Wandelingstraat)

Wist je trouwens dat er ook een super leuk
speelbos is aan CC Coloma en het Zonnig
Leven en een hindernissenparcours aan
Hoge Paal en aan de voetbalvelden van
SK Vlezenbeek? Of wat dacht je van een
kleine bouldermuur in de speeltuin aan
de Vorstsesteenweg? Hup avonturiers!

SPEELBOS COLOMA
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Aan de sporthal AJ Braillard vind je niet alleen een speeltuin voor de allerkleinsten.
Je kan er ook lekker ravotten en kampen
bouwen in het speelbos, je stoerste kunstjes laten zien met je skateboard en een
partijtje pingpongen. Of wat dacht je van
een potje voetbal met je vrienden op het
voetbalveld of verstoppertje spelen in de
schuilhut? Variatie genoeg om heerlijk te
ravotten!

Zonnig Leven / Zonnig padje:
van jong tot oud!
(Jan Vanderstraetenstraat)
SPEELBOS HOGE PAAL
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ZONNIG LEVEN
HUMBEECKPLEIN

Iedereen kent wel het Zonnig Leven
in Zuun, maar ben je al helemaal tot
achteraan het terrein gegaan? Het
Zonnig padje is er voor de jongsten onder ons: glijden, schommelen, wippen, draaien … het kan
er allemaal! Heb jij trouwens die
toffe doolhof al gezien? Een beetje
verderop heb je een echt avonturenparcours! Durf jij van de zipline
gaan? Zoooooeeef! Voor een potje
basketbal of volleybal zijn er speelterreinen voorzien!
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Wil jij alle speelkastelen veroveren?
Neem dan zeker eens een kijkje
aan het prachtige speeltuig aan
het Humbeeckplein in Zuun en
voel je de koning(in) te rijk! Ook de
speeltuinen aan de Vorstsesteenweg en het Zonnig padje hebben
heerlijke speelkastelen. Op zoek
naar de moderne versie? Neem
dan eens een kijkje aan de nieuwe
speeltuin in Impeleer.

Een volledige lijst van onze speelterreinen vind je op
www.sint-pieters-leeuw.be/speelterreinen of door de QR-code
in te scannen.
Hou trouwens onze sociale media maar in de gaten want wij brengen
binnenkort een heuse speelkaart uit waarop je alle terreinen kan vinden!

