
OaseFietstochten langs Mariakapellen. 

Heerlijk samen op pad en genieten van de natuur en de ontmoeting. Het is al zolang stilzitten. Een 
wandelingetje of fietstochtje alleen of met zijn tweeën dat kon nog, maar met de lentezon in de 
meimaand gaat dat veranderen.  

Geloofsgemeenschap Oase viert 
een eerste lustrumjaar en daar mag 
iedereen van genieten. Via tien 
verschillende fietsroutes worden 
35 Mariakapellen in de Kempen 
bezocht om daar eventueel een 
kaarsje aan te steken en te horen 
wat de betekenis van die kapel is of 
waarom die daar staat. Sommige 
zijn al eeuwen oud, sommige van 
na de oorlog, andere hebben een 
heel persoonlijke betekenis. Al 
fietsend kunnen we elkaar op een 
gezonde manier ontmoeten en een 
praatje maken.  

De routes variëren van 25 tot 65 km. De meeste zijn rond de 40 km. Met een gemiddelde afstand 
tussen de kapellen van zo’n 6 km krijgt zadelpijn geen kans. In totaal zijn er ruim twintig 
gelegenheden in de meimaand om mee te fietsen. De routes starten om 10 of 11 uur op het plein 
aan de Burgemeester van Hoofflaan bij de toren. Er kan onderweg niet op passende horeca 
gerekend worden en daarom wordt ieder gevraag om zelf voor eten en drinken te zorgen. 
Iedereen mag meerijden.  

Meld gerust familie en vrienden aan om mee te gaan. Oase zorgt voor een traktatie onderweg. 
Mensen die op eigen gelegenheid en op een ander moment willen fietsen kunnen de 
routeinformatie opvragen. Op de website, in de nieuwsbrieven van Oase en de 
Immanuelgemeente is alles terug te lezen. Daar staan de data, de routes en bijbehorende 
kilometers vermeld, zodat ieder een keuze kan maken uit het aanbod. Om alles veilig, volgens 
voorschriften en regels goed te laten verlopen is aanmelden noodzakelijk. Aanmelden gaat via 
oasefietstocht@gmail.com. (of bel nummer 040 2538621) . Vermeld: naam; adres; 
telefoonnummer; aantal personen; 1e, 2e en eventueel 3e keus van dag / route. 

  



Routes 2021 Mariakapellen 
overzicht in volgorde van de tocht. 

___________________________________________________________________________ 

 

Route 1: 31 km (vanwege aanleg N69 voorlopig niet te volgen) 
Heers-Riethoven(3x)-Dommelen-Valkenswaard-Waalre 

Route 2: 39 km 
Zandoerle-Wintelre-Vessem-Hoogeloon-Duizel-Eersel(2x)-Walik-Riethoven-Heers 

Route 3: 39 km (verkorte route 6) 
Knegsel-Eersel(2x)-’t Loo-Bergeijk-Steensel-Zandoerle 

Route 4: 40 km 
Wintelre-Oirschot 

Route 5: 40 km 
Heers- Riethoven-Walik-Bergeijk- Borkel en Schaft-Zeelberg-Waalre 

Route 6: 47 km 
Knegsel-Eersel(2x)-Weebosch-Luijksgestel(2x)-’t Loo-Bergeijk-Steensel-Zandoerle 

Route 7: 48 km 
Vessem-Westelbeers-Lage Mierde-Netersel(2x)-Hoogeloon-Zandoerle. 

Route 8: 55 km 
Knegsel-Duizel-Hapert-Bladel-Reusel(2x)-Eersel-Steensel 

Route 9: 63 km 
Vessem -Westelbeers -Baarschot- Diessen-Hilvarenbeek-Lage Mierde-Netersel -
Hoogeloon- Zandoerle 

Route 10: 26 km (verkorte route 1) 
Heers-Dommelen-Valkenswaard-Waalre 

 

  



 

datum Harry Hans Paul Wim Lieuwe Frank
vertrektijd 10.00 uur 10.00 uur 11.00 uur 10.00 uur 11.00 uur 10.00 uur

1-mei
zo 2 mei Route 2

3-mei Route 6
4-mei Route 3
5-mei Route 2 Bevrijdingsdag
6-mei Route 4
7-mei
8-mei Route 5

zo 9 mei Moederdag
10-mei Route 2
11-mei  Route 4
12-mei
13-mei Route 7 Hemelvaartsdag
14-mei Reserve Route 3
15-mei

zo 16 mei Route 5
17-mei Route 10
18-mei Route 5 Route 6
19-mei
20-mei Route 7 Route 10
21-mei Route 10
22-mei Route 2

zo 23 mei Pinksteren
24-mei Route 5 Route 7 2e Pinksterdag
25-mei Route 6 Route 2
26-mei
27-mei Route 5
28-mei Route 7(8)
29-mei

zo 30 mei
31-mei

Route nr's 5,7 2,4,5,6 2,5,7 2,3,4,6,10 5,7 2,3,6,7,10


