gratis
nuttige info

Wandelnetwerk Kempense Hoven

Pol en Mariëttepad

- toerisme Zoersel:
Oostmallebaan 15, Zoersel,
T 03 2980 0 00, www.toerismezoersel.be of toerisme@zoersel.be
- toerismekantoor Land van Playsantiën:
Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle,
T 03 310 05 13, www.landvanplaysantien.be
of info@landvanplaysantien.be

themawandelingen Zoersel

genieten en verpozen
Deze aanbevolen horecazaken liggen in de buurt van het startpunt.
- eet- en praatkafee De Lindeloo
Dorp 103, T 03 336 70 10, lindeloo@telenet.be
- taverne/restaurant Den Bourgondiër
Kerkstraat 2, T 03 311 67 21, denbourgondier@telenet.be
- taverne De Lamme Goedzak
Dorp 29, T 03 312 31 37, mail@lamme-goedzak.be
Aanbevolen horecazaak in de buurt van de wandeling.
- restaurant Den Boer van Zoersel
Rodendijk 32, T 03 309 28 00, dbvz@skynet.be
Deze wandelfolder kwam tot stand dankzij de financiële steun van deze horecazaken.

Routedokter: oplossing binnen 72 uur
Opmerking i.v.m. de bewegwijzering van het netwerk of
de staat van het wegdek? Vul het meldingsformulier in
op www.routedokter.be.
Tenzij het gaat om structurele problemen wordt het
probleem waar mogelijk binnen 72 uur opgelost.
Erg handig: u vindt op de website ook het laatste
nieuws over omleidingen.

Surf naar www.antwerpsekempen.be voor up-to-date info, tips en gratis e-zine.

w w w. t p a . b e

redactie: toerisme Zoersel vzw
ontwerp: toerisme Provincie Antwerpen en gemeente Zoersel
druk: drukkerij Lithos, Pulderbos
foto’s: fotoclub Nenufar, Patrick Debaere
D/2011/0408/10
V.U.: college van burgemeester en schepenen, Handelslei 167, 2980 Zoersel
De informatie werd met zorg verzameld. Wijzigingen zijn altijd mogelijk, maar vallen niet
onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.

7,5 km | 10,8 km

wandelnetwerk Kempense Hoven


praktische info

wetenswaard

startplaats

De wandeling laat via een vijftiental foto’s op borden langs de route de
figuren van de Lindeboom herleven op de plaats waar ze leefden of nog
leven: Trien Van Hemeldonck, Joke Driesen, Mie Man, het melkmeisje,
de Zoerselse nudisten, zuster Audomara, pater Van Peer… passeren de
revue. De wandeling is opgedragen aan Pol Van Esbroeck en Mariëtte
Coppens, de twee beeldhouwers die de Lindeboom en zijn takken in
echte kunstwerken herschiepen.

het Lindepaviljoen (Oostmallebaan 15, Zoersel)





hoe bereikt u de parking en de startplaats?








Het Lindepaviljoen ligt langs de N14 (Zoersel-Oostmalle) vlak bij het
dorpscentrum van Zoersel. Deze weg heeft een aansluiting op afrit 20
van de E34 (Antwerpen-Turnhout).
Vlakbij is een halte van De Lijn, halte Dorp, waar sneldienst 417
Turnhout-Antwerpen voorbij komt (info www.delijn.be).



hoe wandelt u de route?


Bezoek gratis het Lindepaviljoen (info: www.zoersel.be). Open tijdens de
kantooruren en tussen Pasen en eind september is er ook elke zon- en
feestdag een gids aanwezig tussen 13 en 17 uur.
Maak er kennis met de gebeeldhouwde, achthonderd jaar oude
Lindeboom van Zoersel. Deze Lindeboom vertelt de geschiedenis van
Zoersel en werd bewerkt door Pol Van Esbroeck en Mariëtte Coppens.
Tijdens de wandeling passeert u langs foto’s van de taferelen die in de
Lindeboom werden gebeeldhouwd.
Na een bezoek aan het Lindepaviljoen loopt u 100 meter terug naar het
dorpscentrum. Op het dorpsplein vindt u naast taverne De Lindeloo
knooppunt 49. Vanaf dat punt volgt u de rood-witte bordjes van het
wandelnetwerk zoals aangegeven in deze folder.
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Het traject is voor het grootste deel geschikt voor rolstoelgebruikers
en kinderwagens. Enkel bij nat weer is het moeilijk voor hen tussen
knooppunten 57 en 65. Stevige en gesloten schoenen zijn aanbevolen.
Er zijn alleen horecazaken in de buurt van het startpunt en er is een
overdekte picknickplaats bij knooppunt 61.

lengte
10,8 km
kortere route mogelijk tussen knooppunten 63 en 61: 7,5 km

traject
49-45-46-58-57-43-63-65-68-67-72-73-70-62-61-60-59-49
fragment uit de topografische kaart regio Zoersel met toelating van het NGI A2745

onderweg
■ knooppunt 49 tot 45
- standbeeld van Kiekeboe uit het werk van Zoerselse stripauteur
Merho
- Sint-Elisabethkerk (zie infobord ter plaatse)
- Heemhuisje: museum van de Groot Zoerelse geschiedenis
(www.heemkundigekringzoersel.be)
TIP: Bezoek ook eens het Beeldenhuis, het atelier waar Pol en Mariëtte
werkten en leefden (info T 03 384 15 81))
■ knooppunt 46 tot 58: Voorste Hoeve.
Een mooie hoeve in de gelijknamige straat die dateert van 1791
met bijhorende dubbelschuur. De schuur is gebouwd op basis van
vritselwerk (leem en takken).
■ knooppunt 72
Op het kruispunt van acht bosdreven staat het wit kruis van
Blommerschot.
■ knooppunt 62
Hoeve Joostens waar de hoofdfiguur van de roman ‘Eene ‘0’ te veel’
van Hendrik Conscience woonde. Er hangt een gedenksteen aan de
gevel.
■ knooppunt 61
Kerststal en schuilhut waar al meer dan 20 jaar tussen Kerstmis en
Nieuwjaar een kerstspel in openlucht gespeeld wordt.
(info: www.toerismezoersel.be)
■ knooppunten 60 tot 59: hoeve Den Tinselaer.
De legende vertelt dat de zolderdeur van de hoeve ooit uit angst
werd dicht genageld omdat het spookte op de zolder.

