
 
Op zoek naar Maria rond Rosmalen 

Ga op Mariasafari! 
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Mariasafari 
In 2020 verscheen ons eerste boekje met daarin twee  
routes voor een Mariasafari. Dat bleek een schot in de  
roos en we kregen veel enthousiaste reacties! Daarom zijn  
we dit jaar opnieuw aan de slag gegaan om twee mooie  
routes uit te zetten. De kapelletjes dichtbij huis waren al  
in de vorige routes opgenomen waardoor de routes nu iets langer 
zijn. Hopelijk weerhoudt dat jullie er niet van om op safari te gaan! 
 
Op safari? 
Ja, wat is dat eigenlijk: safari. Op Wikipedia lezen we dat een safari 
een jacht- of foto- en filmexpeditie is. Het woord komt uit het Swahili 
waar het “Lange reis” betekent. Van een safari neem je vaak een 
trofee mee naar huis, iets wat je hebt ‘buitgemaakt’. Vroeger was  
dat bv. de huid van een geschoten roofdier. Tegenwoordig zijn het 
meestal foto’s van wat je gezien hebt. Nemen we van een Mariasafari 
dan Maria mee naar huis? Nee. Maar na deze safari weet je wel waar 
je haar op onverwachte plekken kunt vinden en maak je vast een 
paar mooie foto’s! 
 
Maria 
Maria neemt een hele belangrijke plaats in in de Rooms-Katholieke 
Kerk. We geloven dat Maria heel dicht bij God staat. Ze is de moeder 
van zijn Zoon. Er zijn heel wat kleine (weg)kapelletjes en beeldjes van 
haar te vinden, zeker in het zuiden van Nederland. Een Mariakapel is 
vaak een aparte ruimte, waar een beeld van Maria staat en waar je 
tot haar kunt bidden.  
 
Bidden 
In het Weesgegroet bidden we ‘Maria, bid voor ons’. Dit wil zeggen: 
‘Maria, leg jij ons gebed aan God voor? Vraag jij dat Hij ons helpt?’ 
Als wij iets aan God vragen, weten we soms niet goed hoe we het 
moeten vragen. Maria kan ons daar bij helpen.  
Misschien bid je omdat je zorgen, pijn of verdriet hebt of graag wilt 
dat iemand beter wordt. Bezoekers van een Mariakapel steken bij het 
bidden vaak een kaarsje aan, plaatsen bloemen, enz. Misschien heb 
jij dat ook al wel eens gedaan? 
 
  



2 
 

Waar vind je Maria? 
Een Mariakapel kan deel uitmaken van een grotere kerk. Denk maar 
aan de Sint Jan en aan onze Lambertus- en Laurentiuskerk. Heel vaak 
hebben mensen of gemeenschappen echter ook kleine kapelletjes 
gebouwd voor Maria, vaak uit dankbaarheid of rond een bijzondere 
gebeurtenis maar ook om een stilteplek dichtbij te hebben. Of soms 
hebben ze alleen een beeld van Maria aan de muur gehangen. Juist 
die kapelletjes en beeltenissen willen we graag met deze safari gaan 
ontdekken! 
 
Twee fietsroutes 
Wordt het een lange reis? Dat mag je zelf bepalen. We hebben 13 
kapelletjes en enkele (muur)beeldjes in een straal van 11 km rond 
Rosmalen uitgezocht en in 2 fietsroutes opgenomen. De ene 
fietsroute gaat richting Heeswijk, de andere naar Vlijmen/Bokhoven. 
Je kunt een hele route fietsen of rechtstreeks naar een kapelletje 
rijden en er slechts eentje bezoeken, of juist allemaal. In één dag (dat 
wordt wel racen!) of in meerdere weken. Op de fiets of met de auto 

of misschien wel lopend? Het is helemaal aan jezelf. Bij iedere Maria 
zijn meerdere vragen of opdrachtjes. 
 
Mocht je nog vragen hebben mail dan naar 
kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl 
 
Wij waren opnieuw aangenaam verrast door alle  
mooie plekken, natuur en Mariakapellen die we gezien  
hebben. We zijn heel benieuwd hoe jullie het gaan vinden.  
Maak er een mooie vakantiebelevenis van! 
 
Groetjes, Kinderteam Rosmalen 
 
 
Tip 
Achterin dit boekje vind je het Weesgegroet en  
overzichtskaartjes van de beide routes.  
Wil je graag fietskaarten met meer detail, gebruik dan  
bijvoorbeeld de fietsknooppuntenplanner van de ANWB of  
van route.nl. 

mailto:kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl
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Mariasafari: Rondje Heeswijk    ca. 30 kilometer 
 
Voorbereiding: kleingeld en een pen meenemen 
 
Startpunt: Laurentiuskerk, Rosmalen 
In de Maria kapel kun je voor vertrek een kaarsje aansteken bij Maria 
en je naam opschrijven voor in het Mariasafari-mandje.  
 
Algemeen: sommige smalle wegen gaan door bosgebied; na zware regenval 
nogal modderig en kans op slippen aanwezig. 

 
Ga bij de rotonde bij de kerk via de 
Molenstraat richting Berlicum. Steek 
verderop bij de verkeerslichten op 
het kruispunt bij Heijmans over. 
Ga na het viaduct bij de  
verkeerslichten linksaf richting 
Maliskamp, zodat je aan  

de andere kant van de Berlicumseweg verder fietst. Volg het bordje 
Maliskamp (Peter de Gorterstraat). 
 
Fiets na ± 100 m rechtdoor bij de slinger in de weg; een stukje 
verderop nogmaals rechtdoor fietsen tot je aan de linkerkant 
huisnummer 2a ziet, een huis met rood/wit gekleurde luiken.  
Rechts naast het huis kun je een “bospad” op, het is een beetje 
verhard. Eigenlijk is dit bos een wandelgebied. Fiets rustig of loop dit 
stukje. Ga na het hek met de bocht mee naar rechts, langs of over 
een omgevallen boom. Even verder zie je aan de linkerkant een 
Mariagrot. 
 
 Actie: Bid samen een Weesgegroetje. 
 

Vraag 1:  
Er staan één groot en twee kleinere beeldjes in deze grot. 
Weet je welk bijzonder beeldje het allerkleinste beeldje is? 
 
………………………………………………………………………………………………. 
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Draai om en ga dezelfde weg terug tot je weer bij het huis met de 
rood/witte luiken komt. Ga daar linksaf en fiets richting Maliskamp. 
Ga de eerste weg rechts (Maliskampsestraat). Ga bij de T-splitsing 
rechtsaf. Je komt nu vanzelf bij knooppunt 94. 
Volg van daaraf de route naar knooppunt 58. 
 

Toen we de route gingen maken stonden er lakenvelder koeien in 
een weiland. Deze koeien hebben een grote witte band over de rug 
lopen, alsof er een laken over hen heen ligt. Zie jij ze nu ook staan? 

 

Je fietst via de Veedijk en gaat net voor de Wetering linksaf de 
Weteringstraat in (nog steeds richting knooppunt 58). Dit is een 
rustige, stille weg. Misschien kun jij van die stilte genieten of vind je 
het te stil?  
Ga bij knooppunt 58 rechtsaf en met een slingerbochtje de brug over 
richting knooppunt 59.  
Dit is een pad door het bos. Er zijn enkele picknickplaatsen die wat 
verscholen liggen. Je steekt twee keer een weg over en komt 
vervolgens bij een grote speelplek met overkapping en bankjes. 
Ga verder het bospad op. Vanaf knooppunt 59 fiets je richting 
knooppunt 41.  
 
Als je bij een T-splitsing komt steek je over maar ga je NIET linksaf 
naar knooppunt 41 maar rechtsaf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ± 100 m ligt aan de overkant van de weg de Cunera kapel (niet 
oversteken). Deze kapel is helaas omgebouwd tot woonhuis maar je 
kunt nog heel goed zien dat het een kapel geweest is.  
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Vraag 2:  hoeveel steunberen (pilaren tegen de muur) kun je 
zien aan deze kapel? 

     …………………………………………….. 
 
Volg de weg richting Heeswijk-Dinther: Kaathoven. 
 

In de bocht van de weg, meteen na de kapel, ligt een 
oorlogsmonument. Het gaat over twee neergestorte vliegtuigen. 
Verderop is met gele metalen vliegtuigjes aangegeven waar ze zijn 
neergestort in de oorlog (rechts bij de boom in het veld en verderop 
links in de struiken)  

 

Ga bij de Dopheiweg linksaf 
richting knooppunt 50. 
Aan het einde van de weg, bij 
knooppunt 50, volg je de route 
naar knooppunt 61. Zie daarbij 
de afslag voorbij huisnr. 1A niet 
over het hoofd. 
Aan het eind van het fietspad 
vind je de Mariakapel. 
 

Actie:  
zoek 3 mooi grassprieten/-bloemen (niet uit het perkje 

natuurlijk      ), bind ze met een grasspriet bij elkaar en leg ze 
bij het hekje, als eerbetoon aan Maria. Let op bij de weg! 

 
Fiets door naar knooppunt 61 en vervolgens naar knooppunt 73 
(Meerstraat). Langs deze straat ligt de museumboerderij van 
landgoed de Wildhorst. 
Aangekomen in Heeswijk maakt de weg een scherpe bocht naar 
rechts. Hier moet je in de bocht oversteken naar de rechterkant van 
de weg.   
 

Mocht je een bezoekje willen brengen aan de (prachtige!) 
boekhandel bij de Abdij van Heeswijk ga dan vervolgens de eerste 
weg links (Abdijstraat) De boekhandel is bij de tweede inrit aan de 
linkerkant. Zo niet, blijf dan gewoon rechtdoor fietsen (ook 
Abdijstraat).  
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Ga bij de T-splitsing rechtsaf en rijdt nog een klein stukje tot aan de 
grote kerk van Heeswijk-Dinther. Aan de rechterkant van de kerk kun 
je naar de Mariakapel (met een bordje aangegeven).  
 

Vraag 3:  
In de kapel hangt iets wat door kinderen is 
gemaakt. Wat is dat? 
 
………….……………………………………………………………………………. 
Vraag 4: Onderaan de glas in loodramen staat een tekst. Van 
wie is Maria de troosteres? 

    ……………………………………………………. 
 
Actie: Bid samen voor iemand anders 
 
Vanuit de kerk recht oversteken naar de  
Mgr. Van Oorschotstraat. 
Bij knooppunt 73 linksaf, naar het Airborne-
monument. Stap af bij dit monument. Het is 
een oorlogsmonument maar tegelijk ook een 
kapel, kijk maar eens binnen. 
 
 

 
Vraag 5: Waar heeft Maria haar mantel beschermend 
omheen gelegd? 

 
………………………………………………………………………………………………. 
Vraag 6 : Op welke datum werd deze kapel ingezegend?   

 
     ……………………………………..……… 
 
Fiets terug naar knooppunt 73 en daarna naar knooppunt 72 en 
vervolgens 39. Steek daarvoor bij de stuw rechtdoor over richting de 
Heeskijk. (Rechtsaf kun je naar kasteel Heeswijk) 
Je rijdt over een smal fietspaadje langs het water van de Aa. 
Bij knooppunt 39 zie je uitkijktoren de Heeskijk. Van daaruit ga je 
naar knooppunt 38.  
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Bij knooppunt 38 volg je je route naar knooppunt 57.  
Het eerste huis rechts heeft een Mariabeeldje bij de voordeur 
hangen. 

 
Vraag 7: Waar is dit beeldje een afbeelding van?  

 
 …………………………………………………………………………………….. 
 
Ga meteen hierna linksaf naar knooppunt 57. Je moet daar een 
drukke weg voor oversteken. Goed uitkijken!  
 
Het huis op nummer 10, aan de rechterkant, heeft in de gevel naast 
de poort ook een Mariabeeldje in een kleine nis. 
 
Fiets door en ga rechtsaf op het fietspad naast de poort van landgoed 
Seldensate.  
De route maakt verschillende bochten en krijgt de naam Westakkers. 
Ga op de T-splitsing waar je aan de rechterkant het bord voor de 
bebouwde kom ziet staan, NIET linksaf naar knooppunt 57 maar 
rechtsaf Berlicum in en volg de weg en het paadje. Ga bij basisschool 
de Kleine Beer rechtsaf en meteen linksaf. Aan het einde van de weg 
even rechts. De grote weg oversteken bij de gekleurde paaltjes en 
linksaf gaan. 
 
Dan zie je aan de rechterkant bij het grasveld de Mariakapel. 
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Vraag 8: Door wie werd het Mariabeeld gemaakt? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
Vraag 9: wat zie je voor lelijks op de 
“vensterbanken” onder de ramen? Hoe kan dit? 
 
…………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………. 
 

Ga links van de kapel (evt lopend) naar Kerkwijk. Je komt uit recht 
tegenover de ingang van D’n Durpsherd. Ga links en meteen rechts 
de Torenstraat in. 
Daarna eerste weg links (Pastoor vd Boomstraat, wordt later 
Braakven). Ga bij de rotonde rechtdoor, nog steeds Braakven. Een 
eind verderop heet de weg Nederhof. 
 
Ga bij Kasteel ter Aalaan linksaf en bij Bleijendaalseweg weer linksaf. 
Aan het einde van de weg rechtsaf (Hasseltsedijk). Je fietst op de 
ventweg naast de doorgaande weg van en naar Berlicum. Deze weg 
volgen tot bij de verkeerslichten. Bij het verkeerslicht steek je over en 
ga je rechtsaf onder de snelweg door. Bij het verkeerslicht rechtdoor 
oversteken, iets verderop naar de andere kant van de weg 
oversteken (voorzichtig!) en naar de Laurentiuskerk terugfietsen, het 
eindpunt van deze tocht. 
 
Loop nog even naar binnen als de Mariakapel nog open is. Is je 
kaarsje al opgebrand? 
 

Gefeliciteerd! 
Je hebt deze Mariasafari succesvol afgerond. Maria zal trots op jullie 
zijn, dat je dit voor haar gedaan hebt en voor de mensen voor wie je 
gebeden hebt. Hopelijk heb je een mooie dag gehad! Antwoorden zijn 
verkrijgbaar door even een mailtje te sturen naar 
kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl  
Leuke foto’s zijn op datzelfde mailadres ook van harte welkom. 
Wellicht zie je ze terug in de Kidsflits!  

mailto:kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl
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Mariasafari: Rondje Bokhoven (ca. 32 of 37 km) 

 

Voorbereiden: lucifers, pen en kleingeld meenemen, GIVT app 

installeren. 

 

Startpunt: Lambertuskerk, Rosmalen 
In de Maria kapel kun je voor vertrek een kaarsje aansteken bij Maria 
en je naam opschrijven voor in het Mariasafari-mandje.  
 

Ga vanaf de toren van de Lambertus-

kerk rechtsom, richting de rotonde. 

Steek linksaf de weg over (naar 

knooppunt 93) en ga direct na het 

grasveldje weer linksaf. Vervolgens 2e 

weg rechts, Westerpad (is een lang 

fietspad). Na scherpe bocht naar links 

ga je bij de hoofdweg rechtsaf, 

fietsbrug over. Bovenop links aanhouden richting ’s-Hertogenbosch. 

 

Steek het kanaal en de A2 over en ga bij de verkeerslichten linksaf, 

richting knooppunt 90 en de woonboulevard. Na de rotonde, direct 

naar rechts en 90 volgen. Daarna naar knooppunt 50 fietsen. 

 
Fiets je deze route na oktober 2021? Bezoek dan ook de Mariakapel 

bij de voormalige San Salvatorkerk! Fiets vlak voor knooppunt 50, 

net na de toegang tot begraafplaats Orthen, rechtsaf de St 

Rochusstraat in. Links van de voormalige San Salvatorkerk zit een 

deur naar een ronde Mariakapel.  

Weer terug door de St Rochusstraat en op T-splisting rechtsaf om de 

route naar knooppunt 50 te vervolgen.  

 

Vanaf knooppunt 50 volg je 51. Knooppunt 51 is bij een grote 

kruising met verkeerslichten. Daar steek je de hoofdweg over en ga je 

aan de overkant linksaf richting knooppunt 53 (= richting station NS). 

Ga de brug over en steek bij de verkeerslichten vóór de kruising de 

hoofdweg weer over (knooppunt 53 staat hier NIET aangegeven) en 
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ga met de bocht mee naar rechts en volg dan de weg naar links, 

evenwijdig aan de Dommel met de Dommel aan je linkerkant. 
 

Ga vervolgens de eerste brug links de Dommel over richting 

knooppunt 88 en daarna de 2e weg rechts (Lepelstraat). Ga MET DE 

FIETS AAN DE HAND deze straat in. Na 30m zie je aan de rechterkant 

een Mariakapel.  

 

Actie: Steek hier een kaarsje aan. Misschien 

kun je hier ook voor iemand bidden?  

 

Vraag 10: Wie heeft veel gedaan voor de 

Bossche samenleving (o.a. voor de 

Mariaomgang in de stad)? 

 

…………………………………………………………………. 

Vraag 11: Wat staat er boven de poort? 

 

 ……………………………………………………………  

 
Deze naam is gekozen omdat het beeld in 1825 gevonden werd in 

het pand “In den grooten beer”. De poolster in de naam verwijst 

naar de mystieke hogere werkelijkheid in de kosmos. Op de website 

https://indebuurt.nl/denbosch/genieten-van/mysteries/mysterie-

het-verhaal-achter-de-kleine-beer~139039/ kun je nog veel meer 

informatie vinden over de boeiende geschiedenis van deze 

bijzondere kapel. 

 

Loop verder met de fiets aan de hand en kijk op de hoek bij “ ’t 

Keershuys” omhoog. Mooi hè? Ga daar rechtsaf (JE MAG WEER 

FIETSEN). 

 

Op de T-splitsing kun je kiezen voor 

A.  Een verkorte route waardoor je niet via Vlijmen fietst maar 

rechtstreeks naar Bokhoven. 

B.  De langere route naar Bokhoven, via vier Mariakapelletjes in 

Vlijmen. 
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Routebeschrijving van de verkorte route (route A) 

Ga bij de T-splitsing rechtsaf en vervolgens linksaf de brug over. Over 

de brug meteen rechtsaf (Havensingel) richting knooppunt 51 en 

vervolgens knooppunt 50 en linksaf door het fietstunneltje naar 

richting knooppunt 49. Dit is een lang (en grotendeels mooi!) stuk 

langs huizen, over spoorwegovergang, door de Ertveldpolder en 

onder de A59 door.  

 

Fiets niet door tot 49 maar ga na het mooie hek aan de linkerkant 

(van huisnr 19) linksaf de dijk af en volg het grind-fietspad. 

Ga over bruggetje en volg linksaf het fietspad langs het Diezekanaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het einde van dit pad ga je linksaf de sluis over en dan rechtsaf 

naar knooppunt 45. 

Kijk voor het vervolg van de beschrijving op blz. 14. 

  

 

Routebeschrijving van de langere route via Vlijmen (route B) 

Ga bij de T-splitsing linksaf. Ga bij de eerste brug rechtsaf de Dommel 

over.  
Er staat geen naambordje bij maar deze brug heet de Mariabrug. 

Hij wordt soms ook Capucijnenbruggetje genoemd omdat het vanuit 

de stad naar het Capucijnenklooster aan de overkant liep.  

 

Ga aan de overkant linksaf naar knooppunt 54. 
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Ga vervolgens richting knooppunt 21. Kijk goed uit 

bij het oversteken van de Vlijmenseweg!! Ga onder 

de Randweg door en meteen rechtsaf, het 

Drongelense pad op richting Vlijmen (dus NIET naar 

21 rijden). 

 

Bij knooppunt 55, linksaf knooppunt 58 volgen. 

Vervolgens weer linksaf bij T-splitsing waar je schuin 

op aan komt fietsen. Knooppunt 58 aan blijven houden. Dit is een 

lang stuk!  

Vervolgens naar knooppunt 93 fietsen en daar richting knooppunt 43 

rechtsaf slaan en A59 oversteken. 

 

Eerste weg linksaf slaan, Vlaamsche Hoeve in. In de bocht voorbij de 

flats aan de linkerkant, linksaf fietspad op. Parallel aan de snelweg 

rijden totdat je bij de Mariakapel komt. 

 

Actie: Doe een gebedje voor iemand anders, bijvoorbeeld 

voor alle mensen die in oorlogsgebied wonen. 

 

Vraag 12: Waarom werd deze kapel gebouwd?  

 

……………………………………………………………………………………. 

Vraag 13: Waarvoor werd de kelder van ‘de Box’ gebruikt en 

wanneer? 

.…………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………

    

Vanaf de Mariakapel richting Burg. van de Wielstraat over de  

Burg. Zwaansweg de route vervolgen 

Bij de kruising rechtdoor (Looiersteeg), daarna rechtsaf naar 

Achterstraat, weg vervolgen. Rechtsaf Karrestraat, linksaf Voorstraat.  

GEVAARLIJKE KRUISING OVERSTEKEN. Naam van de weg wordt 

Julianastraat. 

Na 20 m links zie je in de heg de volgende Mariakapel. 
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Actie: Steek een kaarsje aan.  

 

Vraag 14: Uit welk jaar komt deze kapel? ………..………….……….

  

Vraag 15: Wat betekent de tekst die helemaal in het rond 

staat? (tip: de vertaling staat al ergens in dit boekje) 

 

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

 

Fiets verder door de Julianastraat. Rechts staat de Sint Jan 

Geboortekerk. Ga deze binnen. 

 

Actie: Steek een kaarsje aan via de GIVT app en bid samen 

een Weesgegroetje. 

 

Vraag 16: Er hangen twee Maria- 

beeltenissen. Wat is de naam van de Maria 

aan de linkerkant? 

 

………………………………………………………….…………. 

Vraag 17: Hoe heet het type schildering van 

Maria aan de rechterkant?   

 

……………………………………………………………………… 

Vraag 18: Wat betekent J.M.J. (op te zoeken via internet) en 

waar zie je deze afkorting staan? 

 

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

 

Fiets verder door de Julianastraat. Rechts op de hoek van de Pastoor 

van Akenstraat staat een Mariabeeld. 

 

Vraag 19: Hoe wordt deze Maria genoemd?  

 

…………………………………………………………………………………………….… 
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Fiets verder en ga bij knooppunt 43 naar knooppunt 44.  

Advies: FIETS ACHTER ELKAAR, dit is een drukke, smalle weg zonder 

fietspad.  

Bij knooppunt 44 op T-splitsing linksaf naar knooppunt 45 op de dijk. 

 

 

Hier komen de korte en de lange route (A en B) weer bij elkaar 

Ga vanaf knooppunt 45 richting knooppunt 41. 

Bij het speeltuintje aan de rechterhand NIET rechtsaf naar 41 maar 

rechtdoor, St. Corneliusweg. Aan het einde van de weg staat bij het 

huis aan de rechterkant een Maria kapelletje in de tuin. Daar mag je 

naar toelopen van de bewoners. Hek graag goed sluiten.  

 

Vraag 20: Bij welk huisnummer staat dit kapelletje? ……………. 

 

Vraag 21: Voor welke heilige is er sinds 1839 jaarlijks in 

september feest in Bokhoven? Het antwoord kun je evt. 

vinden via internet.   

   …………………………………………………………………….. 

 
Het Mariabeeldje in de tuin is gemaakt in 1847 en dus meer dan 150 

jaar oud. Vanuit de kerk in Bokhoven waren er in september 

processies door het dorp, o.a. langs dit Mariakapelletje waar 

gebeden werd.  

 

Keer daarna weer om en fiets terug naar knooppunt 45 

 

Vraag 22: Waar zie je langs dit deel  

van de route deze twee beelden  

staan?  

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 
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Fiets via knooppunt 46 naar knooppunt 48 en vervolgens door naar 

knooppunt 96.  

In Oud-Empel ligt, voordat je bij de Lachende Vis bent, aan de 

linkerkant een oorlogsgraf. Hier staat ook een mooie Mariakapel voor  

‘Onze Lieve Vrouw van Empel’. 

 

Actie: Steek een kaarsje aan en bid samen een 

Weesgegroetje  

Vraag 23: Wat is ‘Het wonder van Empel’?    

 

...………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………….. 

 

...………………………………………………………………….. 

 

..…………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Vraag 24: Wat staat er boven de boog en wat betekent dat? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

   

Fiets verder naar knooppunt 96 en van daar de dijk af, dwars door 

Empel, richting knooppunt 91. Je komt daarbij langs de 

Landelinuskerk in Empel. Ga daar naar binnen. De Mariakapel zit in 

het voorportaal. 

 

 Vraag 25: Met welke kleur garen is de vogel op de jurk van 

Maria geborduurd? 

     ………………………………………………………. 

 Vraag 26: Hoeveel kost 1 kaarsje?    

      ………………………………………….. 
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Blijf knooppunt 91 volgen richting Rosmalen (vanuit de kerk is dat 

linksaf). Nadat je het kanaal verlaten hebt maak je een u-bocht de 

fietsbrug op richting knooppunt 92. 

Op de fietsbrug rechts aanhouden en naar beneden fietsen. Beneden  

aangekomen kun je meteen linksaf gaan, (bordje ‘Centrum 2 km’) 

en het fietspad naar de Lambertuskerk volgen (einde fietspad dan 

linksaf en 1e rechtsaf om weer bij knooppunt 93 te komen) of  

gewoon naar huis fietsen. 

 

Gefeliciteerd! 
Je hebt deze Mariasafari succesvol afgerond. Maria zal trots op jullie 

zijn, dat je dit voor haar gedaan hebt en voor de mensen voor wie je 

gebeden hebt. Hopelijk heb je een mooie dag gehad!  

Antwoorden zijn verkrijgbaar door even een mailtje te sturen naar 

kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl Leuke foto’s zijn op datzelfde 

mailadres ook van harte welkom. Wellicht zie je ze terug in de 

Kidsflits!  

mailto:kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl
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Wil je graag uitleg van het Weesgegroet? Kijk dan op 
https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/material
en/wees_gegroet_brochure_v5.pdf of bestel deze uitleg op 
https://betsaida.org/product/weesgegroet-uitleg-voor-kinderen/ 
 
 
Bronnen:  https://www.anwb.nl/fietsroutes/fietsknooppuntenplanner  
 http://www.kapelleninbrabant.nl/ 

https://www.mariakapelvinden.nl/ 
https://www.mariakapellen.nl/ 
https://www.bossche-encyclopedie.nl/overig/kapellen/_index.1.htm?title=Kapellen 
https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/ 
https://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/106  
https://nl.wikipedia.org/ 

https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/materialen/wees_gegroet_brochure_v5.pdf
https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/materialen/wees_gegroet_brochure_v5.pdf
https://betsaida.org/product/weesgegroet-uitleg-voor-kinderen/
https://www.anwb.nl/fietsroutes/fietsknooppuntenplanner
http://www.kapelleninbrabant.nl/
https://www.mariakapelvinden.nl/
https://www.mariakapellen.nl/
https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/
https://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/106
https://nl.wikipedia.org/
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Overzichtskaartje Mariasafari Heeswijk, ca. 30 km 
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Overzichtskaartje Mariasafari Vlijmen/Bokhoven ca. 37 km  
(verkorte route zonder Vlijmen is ca. 32 km) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


