
 

We vertrekken op het kerkplein aan de kerktoren en rijden links de Burgemeester Voetslaan in, tot 

aan de grote weg. 

We steken over en rijden de Peerderstraat in. Die blijven we volgen tot we rechts de Steenbergstraat 

in kunnen rijden. Aan het einde van de straat rijden we links de Gijzenstraat in en komen alzo bij 

stopplaats 1.  

We keren terug en blijven de Gijzenstraat volgen. Dan nemen we de eerste straat rechts. Hier ligt 

stopplaats 2.  

We fietsen terug de Gijzenstraat in, fietsen naar rechts richting grote baan. De Ekselsebaan steken 

we over, hier komen we stopplaats 3 tegen.  

We volgen nu de Groenewoudstraat tot je aan je rechterkant stopplaats 4 ziet. 

Vervolgens fietsen we verder tot aan eerste straat rechts: hier vinden we stopplaats 5. 

We slaan de Pelterweg in en we komen zo aan de Dommellaan. Hier gaan we naar rechts op het 

fietspad, neem de eerste straat rechts. Hier ligt stopplaats 6.  

We blijven de Dommellaan volgen tot aan de grote baan. We steken voorzichtig over en fietsen naar 

links. We slaan aan de eerste straat rechts af, de Groenstraat in en blijven deze volgen tot aan de 

Zavelstraat. Dan gaan we naar rechts, komen op de hoek met de eerste straat links, hier ligt 

stopplaats 7.  

We fietsen verder in de Zavelstraat tot net voorbij de eerste straat rechts, hier ligt stopplaats 8.  

We blijven de Zavelstraat volgen tot aan de jeugdlokalen. Daar gaan we links af een onverharde weg 

in. Hier kom je stopplaats 9 tegen.  

Aan dit veldkapelletje gaan we rechts terug de Zavelstraat in. We rijden langs de lagere school “De 

Puzzel” en steken aan de verkeerslichten de grote baan over en rijden de Toekomststraat in. Op het 

einde draaien we links en komen terug aan het kerkplein aan.  

 

Los bij de onderstaande genummerde stopplaatsen de vragen op.  

1. Welke Lieve Vrouw wordt hier vereerd? ………………………………… 

2. Troostplek: Hoeveel geverfde veldstenen tel je hier? …………………………………  

6. Hoe heet deze kapel? ………………………………… 

7. Welke 2 letters kan je terugvinden in het metselwerk? ………………………………… 

8. Hoe wordt de zavelkapel in de volksmond genoemd? ………………………………… 
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