ROOISE STREKEN 22-23-24, ROOISE KAPELLEN, DEEL 1, 2 EN 3
Suggestie route fietstocht Rooise kapellen: deel 1 van de fietstocht
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Start op het Kerkplein in het centrum van Sint-Oedenrode en bezoek de
Odakapel op het kerkhof achter de kerk. Als u rechts van de kerk de
kerkhofpoort doorgaat komt u terecht bij de Calvarieberg. De
Odakapel ligt rechts van de Calvarieberg.
Odakapel-Petruskapel afstand: ca. 6.2 km
Fiets na het bezoek aan de Odakapel over de Markt, via de Neulstraat
en het Klaverpad naar de Ollandseweg. Ga hier linksaf richting Olland.
U fiets het dorp door tot u komt bij de Petruskapel aan het begin van
de Boxtelseweg.
Petruskapel-Ritakapel Kremselen afstand: ca 7.8 km
Fiets terug Olland door via de Pastoor Smitsstraat en sla rechtsaf naar
de Kartuizerweg. Fiets vervolgens via de Herscheweg (Liepmde) en de
Meulekensweg (Liempde) naar de Hulst. Sla hier linksaf naar de
Liempdseweg naar de Ritakapel op de hoek van deze weg en het
Kremselen.
Ritakapel Kremselen – Ritakapel Ritaplein Boskant: afstand ca 1.3 km
Ga via het Kremselen en de Populierenlaan naar het Ritaplein in
Boskant. De Ritakapel bevindt zich links van de voormalige kerk.
Ritakapel Boskant-Bedevaartkapel Nijnsel afstand ca 6.8 km
Fiets vanaf het Ritaplein via de Goeiendonk en het Vernhout naar de
Hoogstraat. Sla hier linksaf en ga via de Schietbergweg en de
Lieshoutseweg naar de Bedevaartkapel en de Kruiswegkapelletjes in
het processiepark links van de kerk in Nijnsel.
Bedevaartkapel Nijnsel- Antoniuskapel Nijnsel afstand ca 2.2 km
Vervolg de fietstocht over de Lieshoutseweg richting Mariahout tot de
hoek Lieshoutseweg-Oude Lieshoutsedijk waar de Antoniuskapel staat.
Antoniuskapel Nijnsel – Martinuskapel Everse afstand ca 1.4 km
Fiets via de onverharde maar meestal goed begaanbare weg OudeLieshoutsedijk naar de Lieshoutsedijk. Ga hier rechts en sl een stukje
verderop links de Everse Akkerpad in. Aan het einde van de bebossing
ligt de Martinuskapel aan uw linkerhand.
Martinuskapel Everse- Kapel Maria Ter Troost bij kasteelpark
Henkenshage afstand 4.6 km
Fiets verder over de Everse Akkerpad, ga de A50 over en linksaf via de
Ooostelijke Randweg naar de Eerschotsestraat. U neemt aan het einde
driekwart rotonde en fietst dan via de Corridor en de Hertog
Hendrikstraat naar de Streepenstraat en de Mater Lemmensstraat. Net
voorbij katsteel Henkenshage ziet u aan de overkant van de
Kasteellaan in het park de kapel Maria ter Troost.
Kapel Maria Ter Troost- Kerkplein Sint-Oedenrode afstand ca 1.0 km
Via de Kasteellaan fietst u naar het Kofferen. Hier slaat u rechtsaf en
komt u via de heuvel weer terug bij het beginpunt het Kerkplein voor
de Martinuskerk in het centrum van Sint-Oedenrode.
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De fietstocht is via deze route ongeveer 31.3 km lang. Het is aan te raden
hier minstens een morgen of een middag voor uit te trekken. Mocht u meer
kapellen willen zien dan is de fietstocht vanaf Nijnsel vrij makkelijk uit te
breiden met de twee kapellen van dezelfde Odaparochie, één in Son en één in
Breugel. Het makkelijkst inpasbaar zijn deze tussen Bedevaartskapel in
Nijnsel en de Antoniuskapel in Nijnsel. Bedenk wel dat hiervoor minstens 12
extra kilometers gefietst dienen te worden.

Mariakapel Son. De kapel, een gemeentelijk monument, is gebouwd in 1950
uit dankbaarheid voor de geringe oorlogsschade in Son. Ze staat aan de
Beverlaan.
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Mariakapel aan De Kuilen in Breugel. De kapel is in 1974 door de Breugelse
NCB ( Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond) gebouwd en toegewijd aan
Maria van Beauraing. De kapel is gebouwd omdat de inwoners van Breugel de
oude uit 1946 daterende en om ‘verkeerstechnische redenen’ in 1970
afgebroken kapel misten.
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