KAPELLETJESTOCHT SINT – JOZEF

8.18 km.

Mee te nemen: GSM met QR-reader + eventueel een theelichtje en lucifers of aansteker

: kapelletje
Deze tocht start vlak bij de kerk aan de Kuiperij. Als je naar de ingang van de Kuiperij gaat, zie je voor dat je
rechts naar de ingang draait links voor je in de hoek een Mariabeeldje.
Hier vind je de eerste QR-code. Scan de code en beluister het verhaal en de korte bezinning.
Daarna loop je terug naar de kerk en ga je via de Meir naar de vaart. Je neemt de voetgangers /
fietsersbrug over de vaart en gaat naar links de Zuiderdijk op. Je neemt de eerste straat rechts. Dit is de
Kievitsheide. Je volgt de Kievitsheide en neemt de eerste straat rechts: het Gemeentebos. Volg deze weg
en kort voor je de Vlimmersebaan bereikt kom je aan de tweede kapel. Hier kan je gerust een theelichtje
aansteken. Hier vind je zowel een QR-code alsook een doos met gebedskaartjes.
We lopen of fietsen verder naar de Vlimmersebaan, gaan heel even naar rechts en steken dan de weg over
en vervolgen de Gansheideweg tot aan brug 7. We steken de vaart opnieuw over en lopen de Looiweg af
tot aan de eerste straat rechts. Dit is De Parre. In deze straat komen we 2 kapelletjes tegen. Het eerste vrij
snel op je linker zijde. Hier vind je opnieuw een doos met gebedskaartjes. We vervolgen de Parre en ter
hoogte van nr. 10 vind je een kapelletje tegen de muur van een boerderij. Ook hier vind je een doos met
gebedskaartjes. We lopen / fietsen verder naar Stevennekens. Aan het kruispunt lopen we naar rechts en
nemen dan de eerste straat links. Dit is de Oude Goorstraat. Op het einde van de Oude Goorstraat draaien
we naar links (Hoge Heideweg) en komen vrij snel op je rechterzijde het vijfde kapelletje tegen. Hier vind je
opnieuw een QR-code. Vervolg je weg en neem de eerste straat rechts – de Zwartvenstraat. Op het einde
van deze straat kom je in de Eikendreef. Ga naar rechts. Op het kruispunt met de Scherpengeertstraat en
de Eikendreef vind je het zesde kapelletje. Hier vind je opnieuw een QR-code. Je kan er rustig even
vertoeven op de bank. We lopen verder de Hoogstraat in (rechts afslaan). Net voorbij het kruispunt met de
Pastoor Lambrechtsstraat (die is links), kan je het Bikkelpaadje in (eerste paadje rechts) en zo kom je in de
Heuvelweg. Loop of fiets deze verder af en ga de eerste straat rechts in. Dit is de Dellenweg. Hier kom je op

je linkerzijde het laatste kapelletje van de tocht tegen. Ook hier vind je een doos met gebedskaartjes.
Om terug te keren naar het startpunt, loop je door naar het kruispunt. Je slaat links de Sparrenweg in. Dan
neem je links de Uitbreidingsstraat, daarna rechts de Essenweg tot aan de Kerkdreef. Aan het kruispunt zie
je links opnieuw de kerk liggen. Zo kom je terug aan de start.
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