
Voor al Uw drukwerk

Europalaan 5, 5298 TM  Liempde

Telefoon 0411 - 63 15 87

Tevens uw adres voor 

kopiëren en

digitaal printen in

kleur en zwart-wit

henk.thomassen@planet.nlhenk.thomassen@ziggo.nl

Rondje Pontje 

Rondje Pontje is een wandeltocht van 6 à 7 km 
grotendeels door het buurtschap Kasteren in Liempde. 
Gezien het wisselend wegdek helaas niet geschikt voor 
kinderwagens, rollators, rolstoelen e.d.  
Parkeerplaatsen vind je bij Café t Groene Woud , alias 
Café Sien Peijn(16) Kasterensestraat 23 of aan de 
Hoevedreef (10).  
Parkeer je bij de Dommel, steek dan de brug over en 
begin bij foto 24. 
Je kunt overal op de route beginnen aan de wandeling.  
Bijvoorbeeld bij: 
Foto   1    Aan de Smaldersestraat waar je de pad naar 
het pontje volgt via de  Dommelsteegje en trek daarna 
het pontje de Dommel over. 
Foto   4    Hier ga je links af richting Duiventoren (8) en 
Groot Duifhuis (9). 
Foto 11   Kijk hier nog eens achterom en ga daarna linksaf 
richting het kapelletje. 
Foto 15   Na het kapelletje (13-14) vervolg je de 
wandeling rechts via de Kasterensestraat (15)  waar je te 
maken krijgt met doorgaand verkeer.  

Foto 16   (16)  langs en 
wandelt links naast (17) verder. 
Foto 18   Je passeert het oude stationsgebouw van 
Liempde(18) en iets verder een rustplaats (19) waar je 
met je meegebrachte   
jeu de boules ballen een partijtje kunt spelen. 
Foto 20   Iets voorbij deze oude spoorbrug over de 
Dommel  ga je via een wat ongemakkelijke  trap naar 
beneden om je wandeling door weilanden te vervolgen. 
Foto 23   In de buurt van de Dommelbrug steek je de 
straat over (23-24) en volg je het voetpad dat parallel 
loopt aan de Molendijk. 
Foto 26   
Smaldersestraat weer naar de Dommelsteegje.  Bij mooi 
weer krijg je aan je linkerzijde een mooi zicht op de 
Duiventoren en Groot Duifhuis en rechts op de kerk van 
Liempde.  
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