
MIJN BEZOEK AAN 

LINDEPAVILJOEN  
IN ZOERSEL



vErtrEK

rOutE

WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
Binnenkort ga ik naar het Lindepaviljoen. Dit is een museum over de lindeboom in Zoersel waar een kunstenaar beelden uit gehouwen heeft.  
Veel mensen vinden een bezoek aan het Lindepaviljoen leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in het Lindepaviljoen. Ik bekijk 
deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed voorbereid. 

Op  ..................................................................................................................................................................................................................................   (datum) ga ik naar het Lindepaviljoen. 

....................................................................................................................................................................  (gezelschap) gaan met mij mee. 

Ik doe mijn best om te vertrekken naar het Lindepaviljoen om  ....................................................................  (uur). 

Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken. Dat is geen probleem.

De route naar het Lindepaviljoen duurt ongeveer .........................................................................................  (reistijd). 

Het kan zijn dat ik er vroeger zal zijn, maar het kan ook zijn dat ik er later zal zijn. Dat is oké. 



HOE GA IK NAAR HET LINDEPAVILJOEN?

 IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

 IK GA TE VOET

 IK GA MET DE AUTO

 IK GA MET DE BUS

 IK GA MET DE FIETS



IK GA MEt DE trEIN EN DE BuS

HOE GA IK NAAR HET LINDEPAVILJOEN?

Ik ga met de trein naar het Lindepaviljoen. 

Ik stap op in het station van   .....................................................................................

Ik stap uit in het station van   .....................................................................................

Ik wandel naar de bushalte van bus  ........................................................................  (busnummer).

Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer ........................................................................................................  minuten. 

Als ik van de bus stap, wandel ik naar het Lindepaviljoen. 

Het is ongeveer   ................................................................................ minuten stappen 

van de bus naar het Lindepaviljoen. 

Dat is niet zo ver.  



HOE GA IK NAAR HET LINDEPAVILJOEN?

IK GA tE vOEt

Ik ga te voet naar het Lindepaviljoen.



IK GA MEt DE AutO

HOE GA IK NAAR HET LINDEPAVILJOEN?

Ik ga met de auto naar het Lindepaviljoen. 

Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto. 

Als we in Zoersel zijn, zoeken we naar parking voor de auto. 

Als de auto geparkeerd is, moet ik nog stappen tot de ingang van het Lindepaviljoen. 



HOE GA IK NAAR HET LINDEPAVILJOEN?

IK GA MEt DE BuS

Ik ga met de bus naar het Lindepaviljoen. 

Ik wandel naar de bushalte van bus  .......................................................................  (busnummer). 

Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer .......................................................................................................  minuten.

Als ik van de bus stap, moet ik nog een beetje stappen tot de ingang van het  

Lindepaviljoen.  



IK GA MEt DE FIEtS

HOE GA IK NAAR HET LINDEPAVILJOEN?

Ik ga met de fiets naar het Lindepaviljoen. 

Als ik aan het Lindepaviljoen ben, zet ik mijn fiets in de fietsenstalling. 

Ik doe mijn fiets op slot.

Ik stap naar de ingang van het Lindepaviljoen. 



AANKOMSt

IK KOM AAN BIJ HET LINDEPAVILJOEN: WAT NU?

We komen aan bij het  

Lindepaviljoen. 

Ik herken het gebouw door het 

standbeeld aan de ingang.

Ik ga door de glazen deur naar 

binnen. 

Voor mij zie ik trappen.

Aan de rechterkant is het onthaal. 

Daar betaal ik om de Lindeboom te 

bezoeken. 



MEt GIDS

IK BEZOEK HET LINDEPAVILJOEN

Ik bezoek het Lindepaviljoen met 

een gids. Het kan zijn dat er nog 

andere mensen meegaan met de 

gids. Dat is mijn groep. Ik zorg 

altijd dat ik bij de groep blijf. 

De volledige rondleiding duurt 

ongeveer anderhalf uur. 

Dat is ongeveer zo lang als een 

film. Het kan zijn dat mijn 

bezoek langer duurt als ik het zeer 

leuk vind. 

Dan kan ik na de rondleiding zelf 

nog een beetje rondkijken. 

De rondleiding bestaat uit vijf 

verschillende delen.

De gids geeft bij elk deel uitleg. Ik 

doe mijn best om flink te 

luisteren. Als ik een vraag heb, 

mag ik deze stellen aan de gids. 



MEt GIDS

IK BEZOEK HET LINDEPAVILJOEN

Het eerste deel gebeurt voor de 

deur met de foto. 

Daar vertelt de gids over de  

lindeboom en wat we zullen zien. 

We zullen even doen alsof we in 

een teletijdmachine stappen. 

Dan gaan we naar binnen voor het 

tweede deel. 

Daar staat de lindeboom. 

Ik ga zitten op een van de groene 

stoelen.

We kijken naar een korte film over 

de geschiedenis van de lindeboom.

Hier staat een installatie om de film 

te bedienen. 

Alleen de gids mag hier aankomen. 



MEt GIDS

IK BEZOEK HET LINDEPAVILJOEN

Daarna geeft de gids nog wat 

uitleg over de lindeboom. 

Alleen de gids mag de lindeboom 

aanraken. 

Ik doe mijn best om er af te blijven. 

Dan gaan we naar boven. 

Ik wandel uit de kamer en stap de 

trap op. 

Daar is een deur. We doen de deur 

open. 

Nu sta ik op een balkon rond de 

lindeboom. 

Ik doe mijn best om flink achter de 

omheining te blijven en wandel er 

rond.



MEt GIDS

IK BEZOEK HET LINDEPAVILJOEN

Hier kan ik de lindeboom van 

boven zien. 

De gids vertelt verder over de 

beelden in de boom. 

Als er te veel volk is, blijven we 

zitten rond de lindeboom om een 

PowerPointpresentatie te zien. 

Dan gaan we niet naar boven. 

We krijgen wel dezelfde uitleg. 

Dit is het einde van het tweede 

deel. 

We gaan terug naar beneden en 

gaan naar de vertelhoek. 

In de vertelhoek vertelt de gids het 

verhaal van de loteling.  

Ik ga zitten en luister naar het 

verhaal.

Soms zal de gids zeggen dat ik 

mag stappen tussen de beelden en 

de beelden mag aanraken.



MEt GIDS

IK BEZOEK HET LINDEPAVILJOEN

In het vierde deel gaan we rond 

een van de vertelbomen gaan 

staan. 

Er zijn drie soorten vertelbomen. 

Bij de eerste vertelboom kan ik 

raden over welke vogel het gaat. 

Bij de tweede vertelboom kom ik 

griezelverhalen uit de streek te 

weten. 

Bij de derde vertelboom leer ik 

meer over de dialecten uit de 

streek. 

Het laatste en vijfde deel van de 

rondleiding is de 

wisseltentoonstelling. Deze  

tentoonstelling kan veranderen. 

Hier zal de gids geen uitleg meer 

geven, maar ik mag er zelf in 

rondstappen.



ZONDEr GIDS

IK BEZOEK HET LINDEPAVILJOEN

Ik bezoek het Lindepaviljoen zonder 

gids. Een bezoek zonder gids duurt 

ongeveer 30 minuten. Het kan zijn 

dat mijn bezoek langer duurt als ik 

het zeer leuk vind. Het kan zijn dat 

mijn bezoek minder lang duurt als 

ik het minder leuk vind. Een bezoek 

aan het Lindepaviljoen bestaat uit 

vier verschillende delen. 

Voor het eerste deel ga ik door de 

deur met de foto. 

In de kamer achter de deur staat 

de lindeboom. 

Ik kijk naar de lindeboom. Ik doe 

mijn best om er af te blijven. 

Hier staat ook een installatie om 

een film te bedienen. Ik doe mijn 

best om er af te blijven.



ZONDEr GIDS

IK BEZOEK HET LINDEPAVILJOEN

Ik kan naar de film kijken als ik 

vraag aan de mensen achter de 

kassa om de film aan te zetten.  

Dan ga ik naar boven. 

Ik wandel uit de kamer en stap de 

trap op. 

Daar is een deur. Ik doe de deur 

open. 

Nu sta ik op een balkon rond de 

lindeboom. 

Ik doe mijn best om flink achter de 

omheining te blijven en wandel er 

rond. 



ZONDEr GIDS

IK BEZOEK HET LINDEPAVILJOEN

Hier kan ik de lindeboom van 

boven zien. 

Dit is het einde van het eerste deel. 

Ik ga terug naar beneden en ga 

naar links. Hier kan ik beelden zien 

die gemaakt zijn uit de takken van 

de lindeboom. Ik mag de takken 

aanraken als ik wil.

In het derde deel bekijk ik de 

vertelbomen in de inkomhal.

Er zijn drie soorten vertelbomen.  

Bij de eerste vertelboom kan ik 

raden over welke vogel het gaat.

Bij de tweede vertelboom kom ik 

griezelverhalen uit de streek te 

weten. Bij de derde vertelboom 

leer ik meer over de dialecten uit 

de streek. 



ZONDEr GIDS

IK BEZOEK HET LINDEPAVILJOEN

Het laatste en vierde deel van het 

bezoek is de 

wisseltentoonstelling. 

Deze tentoonstelling kan  

veranderen.



tOIlEt

WAAR VIND IK HET TOILET?

Als ik naar het toilet moet, ga ik 

aan de ingang naar links. 

Ik stap door de tentoonstellings-

ruimte tot op het einde. 

Daar ga ik naar links. 

Enkele stappen verder kan ik het 

toilet vinden. 

Ik vraag altijd aan mijn begeleiders 

of ik naar het toilet mag.



EINDE

EINDE VAN HET BEZOEK

Het bezoek aan het Lindepaviljoen 

is gedaan. 

Ik ga via de deuren langs waar ik 

binnen kwam naar buiten. 

Eerst via de houten deur en dan de 

witte deur.

Daarna ga ik naar    ..............................................................................................................................................................................................   (activiteit).



DE TERUGWEG

 IK GA MET DE BUS EN DE TREIN

 IK GA MET DE FIETS

 IK GA MET DE AUTO

 IK GA MET DE BUS

 IK GA TE VOET



TERUGWEG

tEruGwEG

Ik ben ongeveer  .............................................................................   (reistijd) onderweg naar de volgende activiteit. Het kan zijn dat ik er vroeger ben 

en het kan zijn dat ik er later ben. Dat is oké. 



IK GA MEt DE BuS EN DE trEIN

DE TERUGWEG

Ik stap naar de bushalte van bus    ...........................................................................  (busnummer). 

Het is ongeveer    ...........................................     (aantal) minuten stappen van het Lindepaviljoen naar 

de bushalte. Dat is niet zo ver. 

Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer   ...................................................................................................  minuten.

Ik stap af aan halte     ...................................................................................................  (naam van de halte). 

Ik wandel naar het station      ...............................................................................  (naam station). 

Ik stap op de trein naar   ................................................................................  (richting).

 

Ik stap uit aan het station van   ................................................................................  (eindstation).



DE TERUGWEG

IK GA MEt DE FIEtS

Ik ga naar mijn fiets. Ik doe mijn slot open. 

Ik ga met de fiets naar   ..................................................................................................  (activiteit). 



IK GA MEt DE AutO

DE TERUGWEG

Ik stap naar de auto op de parking.  

Ik ga met de auto naar  ...................................................................................................  (activiteit).

Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto.



DE TERUGWEG

IK GA MEt DE BuS

Ik stap van de uitgang van het Lindepaviljoen naar de bushalte van de bus 

met nummer   ...................................................................................................................

Ik stap op de bus.  

Ik ga met de bus naar    ..................................................................................................  (activiteit).  

De rit duurt ongeveer   ..................................................................................................  minuten.



IK GA tE vOEt

DE TERUGWEG

Ik ga te voet naar     .........................................................................................................  (activiteit).  



Dit is het einde van mijn bundel. Zo zal mijn daguitstap er uit zien. Het kan zijn dat er dingen veranderen. Dat is oké. Als 
er dingen veranderen, zullen mijn begeleiders dit aanduiden op dit schema. Zo maken we er samen een fijne dag van. 


