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Fietsen langs Mariakapellen:
voor herhaling vatbaar!
 
Het (te) koude en vaak regenachtige weer 
in de meimaand heeft tientallen fiet
niet van weerhouden om één of meer 
kapellentochten in mei mee te fietsen. 
 
Er waren liefst negen verschillende 
tochten door de Kempen, variërend van 25 
tot 63 kilometer. Niet minder dan 35 
kapellen waren beschreven en gaande
weg werden nog enkele ontdekt! 
aanvoering van zes ‘ritmeesters’ zijn er 14 
routes gereden - en ook een flink aantal 
afgelast vanwege het slechte weer in het 
begin van de maand. Als alles verreden 
was hadden we zo’n 80 deelnemers 
kunnen verwelkomen. Nu waren dat er 
zo’n 20 minder, nog altijd een respectabel 
aantal. 
 
Toen in de laatste dagen van mei het weer 
opklaarde leverde dat prompt ritten op met 
een tiental deelnemers! Ook de 
afsluitende kapellen-fietstocht op 5 juni 
bleek een succes. Voor alle deelnemers 
was er een terrasstop en wat lekkernijen 
en drankjes onderweg, alle aangeboden 
door Oase. 
 
Dank aan Frank Bocholts voor diens 
initiatief en het uitzetten van de ritten, en 
Paul Hafkemeijer voor de registratie en 
verwerking van alle aanmeldingen.
 
Harry 
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Fietstochten ook 
 
De kapellentochten waren een echte 
belevenis door de onderlinge contacten. 
Omdat die belangstelling zo groot is 
hebben we besloten om er mee door te 
gaan. Een keer per maand. 
 
Dat zal zo mogelijk een thematocht 
worden met onderweg de nodige plekken 
om even af te stappen en met een 
locatiebezoek dat past bij Oase. Dat moet 
allemaal nog concreet worden. Via de mail 
zal datum, doel en aanmelding bekend 
worden gemaakt.  
 
Frank 
 
Uiteraard zijn er heel wat 
gemaakt. Na de fraaie fotocollages van 
Dimphy de Meijer in het vorige nummer 
(en niet van Hetty zoals we abusievelijk 
schreven) ditmaal enkele 
Ellen en Jeanneke.  
 

 
De oudste kapel op de routes was die in 
Westelbeers uit 1637. 
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Eet- en drinkpauze ergens langs de 
Dommel… 

 

 
 
Geen leuning – geen probleem! 
 
 
 
 

 
 
Mariakapelletje in Schaft. 
 

 
 
Koffiestop in een park in Bergeijk, waarbij 
alle aandacht uitgaat naar… een grote 
yoga-groep inde ochtendzon in het gras! 
 


