Hallo, ik ben Joost! Wist je dat
dit pad naar mij genoemd is?
Graag geef ik je wat toelichting.

www.zna.be/nl/zna-joostens

www.kwbsintantonius.be

Het ontdekkingspad van Joost
De naamkeuze
Mathias Joostens (1767 - 1830) is geboren in Zoersel en was één van de beroemdste handelsmannen van Antwerpen. Hij was ook reder en weldoener. ZNA Joostens kwam tot stand dankzij
een gift van één van zijn erfgenamen, Robert Joostens. De naam Joost werd afgeleid van Joostens.
De speltoelichting
Dit Uniek spel, uitgewerkt door KWB Sint-Antonius, is er voornamelijk om kinderen en volwassenen
tot meer bewegen te brengen. Je kan het alleen of in groep spelen. Als gezin, ongeacht de
leeftijdsverschillen, ga je er zeker plezier aan beleven. Het pad telt 12 paaltjes met elk 6 opdrachten.
Je wandelt door een rustige omgeving en geniet van het bos. Ondertussen verkrijg je informatie
over de natuur en sensibiliseren we de kinderen er bewust mee om te gaan. Dit alles op een speelse
wijze: voor jong en minder jong! Je gooit de dobbelsteen en voert de overeenstemmende opdracht
uit. Je kan de opdracht alleen uitvoeren of te samen. Daarna komen de andere groepsleden aan
beurt of je wandelt gewoon verder. Het pad is ongeveer 1600 meter lang en slingert doorheen het
domein: je komt langs de vijver en de vlindertuin. Slechts een gedeelte is goed berijdbaar voor
rolstoelen, het ander gedeelte is een bospad. Je bepaalt zelf hoe lang je speelt.
De keuze van KWB Sint-Antonius voor deze locatie
We kozen ZNA Joostens omdat we als sociaal culturele vereniging willen reageren op de oproep
om mensen in zorginstellingen meer bij het sociale leven te betrekken. Te vaak werden deze
instellingen buiten de dorpskernen gebouwd. Gelukkig denkt men daar nu anders over. Het pad
loopt dan ook gedeeltelijk langs de gebouwen: dit brengt beweging voor bewoners en wat is er
mooier dan spelende kinderen? Het is een mooie gelegenheid een bezoekje te brengen aan een
vroegere buur of kennis “nu ik er toch ben…”
U bent eveneens vrij de cafetaria te bezoeken. De kinderen kunnen er naar hartenlust spelen
in een grote zandbak. Een niet onbelangrijk punt is dat onze kinderen gewoon worden aan de
omgeving van zorginstellingen en ziekenhuizen. Het bezoeken waard!

