
Woensdag na de paasvakantie is het traditioneel buitenspeeldag. Omdat wij maar niet genoeg 
krijgen van het buitenspelen en we het hele jaar lang graag buiten ravotten, hebben we voor 
jullie een buitenspeelkaart gemaakt. Kan je niet wachten? Kriebelt het bij jou ook al zo? Met onze 
speelideeën kan je vanaf nu op pad. Trek je speelkleren aan en bekijk snel waar je volop kan gaan 
buitenspelen in jouw buurt!

We vliegen buiten!  Weg van TV, ole ole ole!

Opstap naar en speelpleintje bij jou in de buurt. 

We  Buitenspelen!

Voetballen en skaten, verstoppertje en tikkertje

Iedereen speelt buiten wat een goed idee.

Iedereen springt naar buiten wat een goed idee.



HOOGSTRATEN

WORTEL

MINDERHOUT

MEERLE

MEERSEL DREEF

MEER

Ga op pad met jouw eigen kaart en ontdek één van de vele 
pleintjes in jouw buurt. Wie weet vind je er één van onze 
borden met een tof spelidee voor jou en je broer, zus, mama, 
papa, vriendje of vriendinnetje. Je kan de borden terugvinden 
op de speelpleintjes die aangeduid zijn met de figuren van op 
de voorpagina.

Ben je uitgespeeld? Maak samen met je mama of papa een 
lekkere picknick, bind hem onder je snelbinder en ga lekker 
fietsen langs de Mark in Meersel-Dreef. Wist je trouwens dat 
we in Hoogstraten een écht kasteel hebben en dat je in de 
bossen van Wortel de zotste kampen kan bouwen? Deze en 
nog veel meer doe-activiteiten vind je op onze kaart. 

trekpleisters & speelplekken  
in Hoogstraten

Speelplekken 

  
hier vind je één van onze  

 speelpleintjes. Hoe meer sterren * 
 achter de naam, hoe meer ruimte om  
 te spelen. 

  
hier lieten we een uniek spelidee  

 achter voor jou en je vriendjes. 

Trekpleisters
 Speurneuzenwandeling  
 Meer

 Geocache de Mosten  
 Meer

 Speuren langs het kasteel   
 Hoogstraten

 Kortebeentjespad in Den Rooy   
 Meerle

 Speelbos Elsakker   
 Meerle

 Kleinelaarzenpad langs het  
 Merkske    
 Minderhout

 Fietsen langs de Mark met  
 een picknick   
 Meersel-dreef

 Speelbos Wortel Kolonie   
 Wortel

Speelplekken 
Hoogstraten

Den Dijk  ****  
Pottenbakkerstraat * 
Louis Domsstraat  ** 
Thijsakker * 
Burg. J. Van  Aperenstraat * 
Slommerhof * 
Jaak Aertslaan * 
Hoefijzer *** 
Koolhof-Biesblok * 
Mouterijstraat *  
Skateplein Stede Akkers  * 
Marcel Rosierstraat  *

Minderhout 
Torenakker ** 
Hooiopper * 
Sint-Michielstraat * 
Veldstraat/Venhoef  * 
Treslong  * 
Carolinestraat * 
Vekenakker  * 
Sportterrein aan de Schoolstraat  ** 

Meerle
Heibergstraat ***
Heimeulenstraat  **** 
Gemeenteplein speel- & skateplein  **** 

Meer
Donkakker  **
Sebastiaanshof  * 
De Mosten **** 

Meersel-Dreef
Sportterrein Dreef  * 

Wortel
Ti van Schellestraat  *
Pater Declerckstraat  *
Speelbos Wortel Kolonie ****

Legende



trekpleisters in Hoogstraten
Trek je ravotschoenen aan en ga op pad doorheen heel Hoogstraten opzoek naar de leukste buitenspeel locaties, speurtochten,  
activiteiten, …

Meer

Speurneuzenwandeling 
Op de Mosten kan je het hele jaar door 
naar hartenlust komen buiten spelen.  
Maar ook in het bos valt er heel wat  
af te speuren …

De speurneuzenwandeling is een 
avontuurlijke wandelzoektocht van 
ongeveer 2 km, die start en eindigt 
aan Treehouse Bar De Mosten. Ga op 
zoek naar de tien eekhoorntjes en hun 
opdrachten, die in het bos verstopt zitten. 
Scherp je tanden, blink je pluimstaart op 
en duik het bos in. Avontuur verzekerd. 
Deze speurneuzentocht is er voor de 
kleinere kinderen. Het parcours is zo 
opgemaakt dat je er makkelijk met een 
buggy doorheen kan.

Geocache  
de Mosten 

Ook voor de iets ouderen kinderen valt 
er in het bos rond de Mosten wat te be-
leven. Download de Geocache-app en je 
kan op zoek gaan naar de verschillende 
caches. Vergeet zeker niet een prikstok, 
een pincet, een magneetstok, een touwtje 
van 1 meter, een meetlint 
met cm en mm, satéstokjes, 
papier en schrijfgerief mee 
te nemen. Je gaat ze zeker 
nodig hebben.

Hoogstraten

 
 
Speuren langs het kasteel 

Met de zoektocht ‘Speuren langs het 
kasteel van Hoogstraten’ presenteert 
Toerisme Hoogstraten een leuke, actieve 
tocht naar het kasteel van Hoogstraten. 
Aan de hand van vragen, tekeningen en 
opdrachten word je meegenomen voor 
een spannende ontdekkingstocht. Heb 
jij een scherpe blik? Ben jij alert als een 
dobermann?  De zoektocht is speciaal 
voor kinderen vanaf 6 jaar. Met een beet-
je hulp van mama of papa breng je deze 
speurtocht beslist tot een goed einde.

Meerle

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Kortebeentjespad in Den Rooy

Het kortebeentjespad is een uitgestip-
pelde wandelroute van 1,5 km in Na-
tuurgebied Den Rooy in Meerle. Mama’s 
en papa’s volgen braaf de grote-men-
sen-route, maar de kinderen ontdekken 
het pad op hun eigen manier. Wandelen 
over kronkelende paadjes en bruggetjes, 
klimmen tussen omgevallen bomen, 
zwieren aan een lang touw, kriebeldiertjes 
ontdekken, springen over sloten en nog 
zoveel meer. Het kortebeentjespad garan-
deert blije kindergezichtjes, vuile handjes 
en een fijne namiddag.

Minderhout

Kleinelaarzenpad  
langs het Merkske

Het kleinelaarzenpad is een wandelroute 
van 3,8 km met onderweg een leuk knup-
pelpad langs het Merkske wandelen door 
de wei – opgepast voor de koeienvlaai-
en, ploeteren door de modder en veel 
afwisseling onderweg. Laarsjes zijn zeker 
een aanrader. 

Parkeren kan aan de Hoogstratensebaan 
83, 5114 AK Castelre, Nederland. Van 
daaruit kan je deze knooppunten volgen: 
75 - 97 - 98 - 75 - 74

Meersel-Dreef

 
Fietsen langs  
de Mark met een picknick 

Ga je graag met de fiets er op uit. Neem 
dan zeker eens de route langs de Mark in 
Meersel-Dreef. Even moe van het fietsen? 
Neem wat streekproducten mee en gooi 
je picknickdekentje uit langs de Mark. 
Vakantie in eigen dorp gegarandeerd.
foto:  © L.Bresseleers

Wortel

 
 
 
 
 
 
Speelbos 
Wortel Kolonie

Het speelbos in Wortel is de plek voor 
stoere jongens en meisjes die ervan hou-
den om zich vuil te maken, kampen te 
bouwen, verstoppertje te spelen, … Maak 
jij het grootste kamp van het bos?
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