
 

 

 

1. Vertrek Sint-Hubertuskapel. Van wie is Sint-Hubertus de patroonheilige? ………………………………………  

2. Richting kerk, neem de eerste straat rechts: Blijleverstraat. Na 300m verschijnt een kapelletje met 

een opschrift. Welke tekst kan je lezen op het kapelletje? ………………………………………………….  

Volg verder de Blijleverstraat, sla links af (Kenensdijk), daarna linksaf (Tichelovenstraat) en verderop 

linksaf (Padveld) in. Blijf deze volgen tot aan het eind. Volg het kleine paadje, ga daarna rechts en 

neem de eerste straat links.  

3. Hier vind je het Hoogveldkapelletje “Onze-Lieve-Vrouw van rust”. Voor welke intenties kan men 

hier bidden? …………………………………………………………………………………………...  

Rij verder en neem de eerste straat rechts (tot aan de poort van de kleuterschool), neem links het 

kleine paadje.  

4. Dan kom je bij de Lourdesgrot aan de Sint-Trudokerk. Welke tekst kan je lezen links van de grot? 

…………………………………………………………………………………………..  

Steek het kerkplein over naar de Sint-Trudostraat, sla rechts af en neem de eerste weg links. Rij de 

Bollisstraat verder uit.  

5. Op de hoek Bollisstraat-Kapelstraat staat het volgende kapelletje. Welk beeld staat er in de nis van 

dit kapelletje? ………………………………………………………………………………………….  

6. Rij nu links richting de grote baan op. Op de hoek van de Kapelstraat en Achtzalighedenstraat, aan 

je linkerzijde, kom je de “Lourdeskapel” tegen. In welk jaar werd deze kapel gebouwd? 

…………………………………………..  

Steek de Kapelstraat terug over en rij de Achtzalighedenstraat uit, richting de spoorweg. Steek nu de 

Peerderbaan over en volg het spoorwegfietspad tot aan het knooppunt 05. Sla hier links af.  

7. Kapel nr. W10 “Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand”. Waarvoor staat de afkorting B.V.O.? 

………………………………………………  

8. Rij verder richting de Achelmansstraat. Op het kruispunt Achelmansstraat-Diestersedijk staat de 

“Colemontkapel”. Waarom wordt deze kapel zo genoemd? 

………………………………………………………………………………………….  

9. Rij de Diestersedijk verder af tot op de hoek van Diestersedijk-Achterstraat. In 1982 werd het oude 

kapelletje vervangen door een stenen kapelletje. Wat betekenen de letters “A.M.”? 

……………………………………………………………………………………….  

10. Steek de Achterstraat over en volg de Eggebekstraat. Steek de Peerderbaan opnieuw over, ter 

hoogte van het eethuis Christoffel. Wat staat er links onder aan het Mariabeeldje dat je vindt aan het 

kruispunt van de Kerrestraat met de Langegrachtweg? 

……………………………………………………………………………………….. We rijden de Kerrestraat af tot aan de Sint-

Hubertusstraat. Zo komen we terug aan de Sint-Hubertuskapel uit. 



 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

www.marialefeestenpeer.be Naam: ……………………………………................ Adres: ……………………………….………………….…………. 

GSM: …………/………………………………. E-mail: ………………………………………… 


