KAPELLETJESTOCHT SINT – WILLIBRORDUS

14.9 km.

Mee te nemen: GSM met QR-reader

: kapelletje

We starten aan de Lourdesgrot in de Eekhofstraat (ter hoogte van het kruispunt met de Merenloopweg).
Hier kan je starten met het aansteken van een kaarsje en vind je ook je eerste gebedskaartje. Andere info
in verband met meimaand – Mariavieringen vind je hier eveneens. Als je terugkeert, rij of wandel je naar
links. Zo kom je op de Bolksedijk. Hier ga je naar rechts. Aan de eerste straat links – de Schommeweg, kom
je het tweede kapelletje al tegen; het studentenkapelletje. Hier vind je een QR-code en een tweede doos
met gebedskaartjes. (*** zie extra lus onderaan).Vervolg je weg en loop of fiets de Schommeweg in. Zo
kom je in Koekhoven uit. Je kan ofwel de Kleiweg (eerste straat rechts) nemen of iets verder door lopen /
fietsen en dan net voor de Kleine Mark rechts afslaan, het Hondschootpad nemen. Aan het einde van beide
wegen, maakt niet uit welke weg je genomen hebt, draai je naar links. Nu ben je in de Klaterstraat. Die
loop of fiets je helemaal af. Je steekt de Hoogstraatsesteenweg over en vervolgt de richting in de
Kruisboogweg. Je neemt de eerste afslag rechts en je volgt deze weg tot het einde. Dan draai je naar
rechts. Aan het kruispunt met de Angelicadreef, kom je het derde kapelletje tegen. Ook hier vind je een
doos met gebedskaartjes.
We keren terug om opnieuw een heel eind te stappen of te fietsen. Aan het eerstevolgende kruispunt,
slaan we niet af (dus niet opnieuw richting Kruisboogweg) maar gaan rechtdoor.
We vervolgen de Heesbeekweg tot aan het kruispunt met Kleine Gammel. Hier vinden we het vierde
kapelletje van onze tocht. Dit met een QR-code. Beluister het verhaal.
We slaan rechts af en vervolgen Kleine Gammel, weg van de Hoogstraatsesteenweg. Op je linkerzijde kom
je vrij snel een vijfde kapelletje tegen, een kleine Lourdesgrot. Hier vind je opnieuw een doos met

gebedskaartjes. We vervolgen de Kleine Gammel en op het kruispunt met Bergsken staat een zesde
kapelletje. Hier vind je opnieuw een QR-code. We stappen of rijden verder via Bergsken zo naar de
Molenstraat. Aan de splitsing met de Vonderstraat, houden we rechts aan en draaien we rechts een smal
paadje – het Oude Molenpad in om zo in de Banmolenweg uit te komen. Hier vind je inde tuin van nr. 29
een klein kapelletje. Hier vind je opnieuw een doos met gebedskaartjes. We vervolgen onze weg en nemen
de eerste straat rechts – de Molenakkers. Neem opnieuw de eerste straat rechts. Zo kom je in een nieuw
aangelegde weg: de Spiekerstraat. In deze straat neem je eerst links dan rechts. Zo kom je opnieuw in de
Molenstraat uit. (Dit staat op de kaart als een dun lijntje). Hier ga je naar links en neem je de eerst afslag
opnieuw links. Zo kom je uit in de Oude Molenweg. Aan het kruispunt ga je rechts -Merret. Je steekt de
St.-Lenaartsesteenweg over en vervolgt je weg via Torendries. Aan het kruispunt, sla je links de Oude Baan
op. De eerste straat rechts – Vrouwkesblok – ga je in om zo bij het achtste kapelletje uit te komen. Het
staat rechts van de baan tegenover nr. 11. Ook hier vind je een doos met gebedskaartjes. We rijden verder
Vrouwkesblok af tot aan de Vaart. Hier gaan we links af en nemen daarna de eerste straat links, Meerblok.
We volgen deze straat tot aan kruispunt met Oude Baan. Steken het kruispunt over en we rijden verder in
de Helhoek. Aan het kruispunt met Kruispad, rijden we rechtdoor in de Helhoekweg. Net achter
huisnummer 6, draaien we links de Hellesteeg in en komen zo uit in de Prinsenpad. We draaien naar rechts
en steken de Emiel Van Roeystraat over en komen zo in het dorp. We steken de straat over en gaan de
eerste straat rechts voor de kerk in – Doelenpad. Zo komen we aan het laatste kapelletje van onze tocht.
Hier vind je de laatste QR-code en ook nog een doos met gebedskaartjes. Om terug te keren naar het
startpunt, rij je verder Doelenpad af, je steekt het kruispunt over en vervolgt je weg tot aan de grot.
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