
D I G I T A L  M A R K E T I N G  E X P E R T S

Dwalen met verhalen
Start : Bibliotheek Merchtem

Afstand : 1,6 km

1. Zwervers op pad 

   (bank bibliotheek )

2. Gelukzoekers

    (grot rusthuis)

3. Heksenkunsten

    (bank kleine vijver)

4. Van koninklijken bloede

    (binnenplaats ocmw)

5. Dierenplezier

    (bank grote vijver)

6. Vurige vonken

    (bank bijenhotel)

7. Reuzen van het bos

    (bank tussen vijvers)

8. Capriolen in de lucht

    (bank aan kruis)
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Opgelet!

De paadjes in het Lijsterbespark kunnen drassig zijn!

Startpunt: 

parking Bibliotheek (bank), Dendermondestraat 31, 1785 Merchtem

Verhalenbord 1 ‘ZWERVERS OP PAD’

Verlaat de parking via de Dendermondestraat. Ga even naar rechts en steek de straat

over via het zebrapad. Loop naast de parking van de middenschool en steek de dreef

over.  Wandel langs de Dagopvang tot aan de Mariagrot.

Verhalenbord 2 ‘GELUKZOEKERS’

Ga voorbij de grot naar rechts en onmiddellijk naar links. Vervolg je weg langs het

speelbos. Net voor de hondenwei sla je linksaf. Hier begint je verkenning van het

Lijsterbespark en kom je aan de eerste van de vele zitbanken in het park.

Verhalenbord 3 ‘HEKSENKUNSTEN’

Volg verder het paadje dat kronkelt tot aan de gebouwen van het Woonzorgcentrum.

Ga even het binnenplein op.

Verhalenbord 4 ‘VAN KONINKLIJKEN BLOEDE’

Ga verder langs de petanquebaan en sla achter de grote vijver het pad rechts in. Aan

de tweede bank vind je het volgende bord.

Verhalenbord 5 ‘DIERENPLEZIER’

Sla aan het einde van het park naar links af en loop langs de beek naar het volgende

bruggetje. Steek dit over en geniet op de bank van de rust op de wei. Maar schijn

bedriegt:

Verhalenbord 6 ‘VURIGE TONGEN’

Volg verder het pad en maak een grote bocht langs de zijkant van het park. Aan het

volgende kruispunt ga je rechtdoor en laat je de vijver links liggen. Rust even uit op de

bank.

Verhalenbord 7 ‘REUZEN VAN HET BOS’

Ga verder rechts tussen de twee banken en daarna onmiddellijk opnieuw naar rechts. Het

paadje kronkelt verder langs een kleine vijver tot aan het kruisbeeld.

Verhalenbord 8 ‘CAPRIOLEN IN DE LUCHT’

Ga rechts langs de serviceflats en sla onmiddellijk terug rechts af. Je komt voorbij aan

Zonnelied, dienstverlening voor mensen met een beperking.

Ga aan de kapel naar links en wandel de dreef uit naar de Dendermondestraat. Sla

linksaf zodat je weer aan de bib en aan het bord met de zwerver komt.


