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WANDELZOEKTOCHT 
 

In C***naloze tijden laten we het dorp graag bruisen met onze 

verenigingenquiz, activiteiten in het kermisweekend of in de spiegeltent 

eind september. Activiteiten die we in 2020 moesten annuleren maar dat 

wil niet zeggen dat we daardoor in Pulle geen plezier meer kunnen 

maken. Wandelplezier in dit geval.  

Tijdens deze wandeling snuif je een beetje geschiedenis van Pulle op. De 

wandeling is ongeveer 5km lang en toegankelijk voor rolstoelen en 

kinderwagens. 

 

Hoe gaan we te werk? 

In dit bundel vind je:  

• de wandelroute van onze zoektocht, 

• een plan met fotolocaties, 

• foto’s A tem L uit de oude doos, 

• beschrijving van de wandeling met vragen, 

 

Je kan de zoektocht ook elektronisch meedoen door met een 

smartphone of tablet naar onze website www.dorpvolplezier.be te surfen 

en daar op de knop 'wandeling' te klikken. 

Foto’s 

Het is de bedoeling dat je alle foto’s uit de oude doos aan de juiste 

locatie koppelt. Voor een aantal locaties is er geen foto. 

 

Maak zeker enkele foto's tijdens de wandeling en deel ze met 

#wandelplezierpulle op Instagram of Facebook.  

Misschien maak je met je juiste antwoorden en/of gedeelde foto's wel 

kans op een mooie prijs? 

We starten aan het oude gemeentehuis van Pulle, Dorpsstraat 41. 

 

Veel plezier en succes! 
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Wandelzoektocht door Pulle, dorp vol plezier  - ROUTE 
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Wandelzoektocht door Pulle, dorp vol plezier  - FOTOLOCATIES 
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FOTO A 

 
 

FOTO B 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



Pulle, dorp vol plezier Pagina 5 www.dorpvolplezier.be 

FOTO C 

 
 

FOTO D 
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FOTO E 

 
 

FOTO F 
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FOTO G 

 
 

FOTO H 
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FOTO I 

 
 

FOTO J 
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FOTO K 

 
 

FOTO L 
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Fotolocatie zoektocht 

 

Foto A hoort bij locatie:  

Foto B hoort bij locatie:  

Foto C hoort bij locatie:  

Foto D hoort bij locatie:  

Foto E hoort bij locatie:  

Foto F hoort bij locatie:  

Foto G hoort bij locatie:  

Foto H hoort bij locatie:  

Foto I hoort bij locatie:  

Foto J hoort bij locatie:  

Foto K hoort bij locatie:  

Foto L hoort bij locatie:  

 

Geef de optelsom van de 3 locaties waarvoor er geen foto is  
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Wandeling 

Wegwijzer 

 
We starten onze wandeling tussen de pastorij en het gemeentehuis. 

Met de rug naar de hof van de pastoor gaan we naar links om even 

verderop rechts de Kloosterstraat in te gaan. 

 

Oud Gemeentehuis 

Pulle was een zelfstandige gemeente tot einde 1976. Daarna fuseerde 
ons dorp met de hoofdgemeente Zandhoven. 

 

 

Vraag 1 

Wat was de vroegere huisnummer van het gemeentehuis van Pulle? 

Wegwijzer 

Op het einde van Kloosterstraat gaan we naar rechts in het Slangenbos 
en meteen naar links het wandelpaadje in. Dat volgen we tot aan 

speelplein Koolmeeslaan. 
 

Steek het speelplein over en volg het pad tot aan de Goudvinklaan. Ga 
daar naar links. 

 
Op het einde van de Goudvinklaan slaan we rechts de Lijsterlaan in om 

nadien opnieuw rechts de Heirbaan te volgen. Je volgt de Heirbaan tot 

aan de T-splitsing.  
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Afweergeschut Heirbaan 

Op deze T-splitsing heeft op het 

einde van de tweede wereldoorlog 

afweergeschut gestaan. Als je hier 
meer over wil weten verwijzen we u 

graag naar de site van de gemeente 
Zandhoven waar je meer info over de 

Liberation Route Europe kan vinden 
om al fietsend doorheen de 

oorlogsgeschiedenis van Zandhoven 
te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prins Boudewijn-hoeve 

Heb je zin in wat extra kilometers 

of een andere wandeling op een 
latere datum, dan kunnen we je 

aanraden om hier eens naar links 
te gaan richting natuurpad 

Lovenhoek. In 2017 werd ze tot de 
wandeling van het jaar verkozen. 

Je passeert dan de ondertussen 
volledig gerenoveerde Boudewijn-

hoeve. In augustus 1941 vertoefde 
de jonge prins en latere koning Boudewijn hier als scout op een kamp. 

 

Wegwijzer 

Voor onze wandeling ga je hier naar rechts.  
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Op het dak van de hoeve die we zien op het einde van de Hertestraat is 

het huisnummer gevormd. Uit hoeveel rode pannen bestaat het cijfer 39? 

Wegwijzer 
Ga naar rechts en volg Boshoven. Aan het eerste kruispunt gaan we 

rechts en zijn we opnieuw in Slangenbos. De eerste straat links is 
Berkemei die we helemaal uitwandelen. Op het einde is er een 

wandelpad richting Bollaar. Daar gaan we links in de richting van de 

kerk. 

 

Bollaar - foto van de heraanleg 

 

Wegwijzer 
We slaan links de Maalderstraat in. Voor we het kerkhof opwandelen, 

gaan we nog even verder tot aan het kruispunt met de 
Boshovensebaan. Het kapelletje op het kruispunt was één van de 

plaatsen waar de Sacramentsprocessie van Pulle stopte om er geknield 

te bidden. 

 

Vraag 2 

Vind jij hier ergens de geboortedatum van Melle Van Laer? 
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De sacramentsprocessie van Pulle ging jaarlijks in juni uit, en dat 

gedurende meer dan vierhonderd jaar. 

Wegwijzer 

Het kerkhof van Pulle, volg de pijlen richting wandelknooppunt 66. 
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Begraafplaats oud-strijders 

 

Ook vanuit onze gemeente trokken jonge mannen naar het front om er 

te vechten voor onze vrijheid. 2 dorpsgenoten lieten het leven in de 

Groote Oorlog: Frans Lemmens, begraven op de militaire begraafplaats 

van De Panne en Frans Reypens, begraven op de militaire begraafplaats 

van het Schoonselhof in Antwerpen. Hun namen worden vermeld op het 

monument hier op het kerkhof.  

Vraag 3 

Welk dier staat er op dat monument afgebeeld? 

Ο Duif 

Ο Leeuw 
Ο Arend 

Ο Eekhoorn 

 

Wegwijzer 

Aan Frituur Steupke gaan we naar links richting Boudewijnlaan. 
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Sint Rochus kapel 

 

Vraag 4 

Sint Rochus is de patroonheilige van: 

Ο Eenzame mensen 

Ο Verstotenen 
Ο Besmettelijke ziekten 

 

Wegwijzer 

Steek voorzichtig de Boudewijnlaan over en volg de Fatimalaan. 
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Dit torentje dat nu dienst doet als 

elektriciteitscabine maakte vroeger deel 

uit van de eerste elektriciteitslijn naar 

Pulle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wegwijzer 
We brengen een bezoek aan het Fatima-oord. Gelieve rekening te 

houden met de openingsuren. 

 

Fatima-oord, Mariapark sinds 1 september 1935 

Oprichter Remike Van Beirendonck liet oorspronkelijk een plaasteren 
Lieve Vrouwbeeld overbrengen vanuit Fatima. In 1959 werd een nieuw 

beeld geplaatst, gebeeldhouwd door Albert Poels. Ook de beelden van 
de kruisweg zijn van zijn hand. 

 

Vraag 5 

Welke voormalige Nederlandse piratenzender kom je tegen op de 

kruisweg? 

Wegwijzer 

Verlaat het Fatima-oord, ga even terug naar rechts in de Fatimalaan en 

sla dan links de Germelaerstraat in. 

 

Vraag 6 

Wat is de som van de wandelknooppunten die je op het paaltje vindt op 

het kruispunt aan KFC Pulle? 
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Wegwijzer 

We gaan naar rechts en volgen de Torenstraat tot aan de kerk. 

 

 

Rechts voor de kerk zie je de roepsteen. Hierop werden belangrijke 

berichten en nieuwe wetten aan de bevolking voorgelezen. Met de 

opkomst van de krant in de 20e eeuw is het gebruik van de roepsteen 

verloren gegaan.  

Vraag 7 

Welke naam gebruiken we in de volksmond voor de ordebewaarder van 

de kerk die we op de foto hierboven zien naast de veldwachter? 

Wegwijzer 
Als je voor de ingang van de kerk staat, is er links achter je een 

wandelpad dat we volgen. Eens in de Pastoriestraat gaan we rechts. 
Aan je rechterzijde komen we aan den hof van de Pastoor, het einde 

van onze wandeling. 
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Antwoorden vragen zoektocht 

Vraag 1 

Wat was de vroegere huisnummer van het gemeentehuis van Pulle? 

 

Vraag 2 

Vind jij hier ergens de geboortedatum van Melle Van Laer? 

 

Vraag 3 

Welk dier staat er op dat monument afgebeeld? 

 

Vraag 4 

Sint Rochus is de patroonheilige van: 

 

Vraag 5 

Welke voormalige Nederlandse piratenzender kom je tegen op de 

kruisweg? 

 

Vraag 6 

Wat is de som van de wandelknooppunten die je op het paaltje vindt op 

het kruispunt aan KFC Pulle? 

 

Vraag 7 

Welke naam gebruiken we in de volksmond voor de ordebewaarder van 

de kerk die we op de foto hierboven zien naast de veldwachter? 
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Bedankt voor je deelname 

We willen in het bijzonder degenen bedanken die ons fotomateriaal 

bezorgden om deze zoektocht rond op te bouwen. 

 

Tot binnenkort op één van onze volgende activiteiten? 

 

Je mag ons je antwoorden bezorgen via het formulier op onze website 

www.dorpvolplezier.be . 

Lukt het niet via de website, bezorg ons dan de antwoorden (pagina 10 

en 19 van dit bundel), samen met dit blad waarop je je 

contactgegevens kan invullen. 

 

Naam 

 

Adres 

 

Feedback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


