
Het Kloosterpad

Wandel langs kloosters en abdijen in Brabant
 

Het kloosterleven heeft Noord-Brabant veel gebracht. Maak wandelend kennis met het leven en werk van 
de Brabantse kloosterlingen, toen en nu. Ons Kloosterpad voert je in vijftien etappes langs vijftig 
(voormalige) kloosters en abdijen in Brabant. Rond diverse kloosters zijn prachtige wandelingen uitgezet. 
De etappe- en rondwandelingen vind je op deze pagina. Van de meer dan 660 gebouwen in Noord-
Brabant die als klooster dienst hebben gedaan, bestaan er nog 450. Een groot deel van deze gebouwen 
heeft inmiddels een andere bestemming gekregen. Zo kun je er bijvoorbeeld overnachten, retraites 
volgen, wonen of werken of is er een museum van gemaakt. Maar een aantal is en blijft gewoon klooster.

 

Ons Kloosterpad is een wandelpad van 330 kilometer dat zowel langs deze bestaande als voormalige 
kloosters gaat. Wandelend langs vijftig plekken en door de prachtige natuur rondom, maak je kennis met 
het kloosterleven in Noord-Brabant.
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Dag 1, 's Hertogenbosch naar Heeswijk-Dinther. 

9 augustus 2021

Toch weer een tocht lopen, mijn agenda is deze week leeg en je wil wat doen. De gevevens van Het 
Kloosterpad heb ik al lang in huis, dat samen geeft de mogelijkheid deze week weer even op pad te gaan. 
Alles zondagmorgen (gisteren) geregeld. Maar....overnachtingen is midden in de vakantie niet gemakkelijk 
te regelen. Op veel plaatsen niets te regelen, echt alle campings,B&B's etc. zitten vol. Niet dat ik met een 
trekkerstentje op stap gaat het zou dan gaan om een vaste plek vanwaar ik naar alle begin en eindpunten 
van de dag kan komen met het openbaar vervoer. Uiteindelijk was de plaats Uden de oplossing, maar wel 
in een eenvoudig hotel. Vanmorgen met mijn auto naar Heeswijk Dinther gereden en toen met de bus naar 
het station van Den Bosch. na de tocht, vanuit Heeswijk, met mijn auto naar Uden, allemaal gelukt. Deze 
methode is minder leuk dan zoals ik het normaal regel, lopen van overnachtingsplek naar 
overnachtingsplek, je hebt minder contacten met alle verhuurders van de kamers. 

Het weer zou minder zijn vandaag, maar als ik 20 druppen heb gevoeld dan is dat het. Maar ik tref het 
meestal op mijn wandeldagen met het weer. Vanaf het station eerst door de stad van Zoete Lieve Gerritje 
naar het startpunt van vandaag. Gisteren zijn Adie en ik naar een voorstelling geweest over Zoete Lieve 
Gerritje, is het een man of een vrouw? ging hij/zij nar Den Bosch of iemand anders? en betalen deed hij/zij 
niet. Allemaal raadsels waar we geen antwoord op hebben gekregen, niemand weet het. Hij/zij ging wel 
naar de markt en daar was het op deze maandagmorgen erg stil vergeleken met gisteren. wel donkere 
lucht maar geen regen

De route loopt via wandelknooppunten, voor mij iets nieuws ik ben de rood witte strepen gewend.Van 
knooppunt naar knooppunt wordt de route aangegeven met groene stickers met gele pijlen. Het probleem 
wat ik heb ondervonden dat de pijlen soms naar een ander knooppunt leiden, ik heb dan ergens iets 
gemist. Maar het went en gelukkig is er van de route ook een GPX bestand zodat ik kan controleren of ik 
goed zit. Het is wel de reden dat ik vandaag niet veel foto's heb gemaakt. Daarnaast vind ik de route van 
vandaag ook niet echt spectaculair, een aantal erg lange rechte stukken over gars langs water en over 
asfalt weggetjes. Ook heb ik weing van het Roomse leven gezien maar dat komt morgen in Heeswijk dan 
loop ik langs het klooster Berne. Maar ik heb wel 1 teken gevonden van Maria.



Vanuit Den Bosch loop je eerst richting de A2 om daar onderdoor te gaan, dat is in de buurt van Hintham 
met zijn sluis in het Maximakanaal wat volgens mij vroeger Willemskanaal heette.De tocht gata dan heel 
lang langs de Groote Wetering, een kanaal. Aaan het eind van die route ging ik wat fout door de verkeerde 
pijlen te volgen, het omlopen viel wel mee. Je komt nu in een bosrijk gebied. In het bos is het even zoeken 
naar de route, maar gelukt. Ook in het bos kwam ik een man tegen die vroeg welke route ik loop, hij was 
blij te horen dat het het Kloosterpad is. Hij is een van de twee beheerders van de Facebook groep Ons 
Kloosterpad, de officiele Facebook groep van dit pad. De vraag is van hem of ik een verslag op Facebook 
wil zetten. Hieronder de sluis bij Hintham in het Maximakanaal.

Het bos uit wordt het pad wat saai zoals ik eerder al heb geschreven, maar het leid je uiteindelijk naar het 
prachtige kasteel Heeswijk, echt een plaatje. In Utrecht hebben we het mooie kasteel Haarzuilen, erg 
mooi, maar een beetje nep.Dat kasteel is 129 jaar oud. Kasteel Heeswijk is al bekend van de 11e eeuw en 
zoals het nu is van 1629, een stukje ouder. Lodewijk de XIV heeft hier nog gewoond. Het is één van de 4 
Brabantse Topmonumenten. Het kasteel igt aan de Aa.

 



EEN BEWOGEN GESCHIEDENIS

 

Kasteel Heeswijk kent een bewogen geschiedenis die terug gaat tot het jaar 1080. Het is in de loop van de 
eeuwen veelvuldig verwoest en herbouwd. De huidige vorm dateert uit 1835, het resultaat van een 
grondige verbouwing en uitbreiding naar de wensen van André, baron van den Bogaerde, die van Kasteel 
Heeswijk z’n woon- en werkpaleis maakt. Hij geniet vooral bekendheid als eerste Gouverneur van de 
Koning in Brabant na de afscheiding van Belgie in 1830.

  

 

Hierna was het nog een klein stuk naar Heeswijk Dinther waar mijn auto bij de Willibrordeskerk staat. Nog 
even door naar Uden waar de douche roept. Morgen gaar de tocht van Heeswijk Dinther naar Uden.

 

Dag 2, Heeswijk Dinther naar Uden, 10 augustus 2021 

Vandaag lijkt het een mooie dag te worden qua weer, en dat was ook zo, veel zon en onderweg geen 
regen gehad. Toen ik om 5 uur bij mijn slaaplek in Uden aankwam begon het te regenen. Vanmorgen wel 
wat pech gehad met het openbaar vervoer, ik moets met de bus naar Veghel en daar overstappen op de 
bus naar Heeswijk. 2 minuten overstaptijd maar de bus uit Uden had 4 minuten vertraging. Bus naar 
Heeswijk net weg en een uur wachten, een verplichte vroege koffiestop. Ik was nu pas om half twaalf in 
Heeswijk. Maar loslaten en gewoon op pad. De eerste stop was bij de Abdij van Berne. 

Verscholen in het lover van oude beuken vind je in het Brabantse Heeswijk-Dinther de oudste nog 
bestaande kloostergemeenschap van Nederland; Abdij van Berne. Gesticht door ridder Fulco van 
Berne  in 1134 in het Gelderse plaatsje Berne aan de Maas.  "In het jaar des heren 1132 gebeurde het, dat 
Fulco van Berne achtervolgd werd en niet meer kon ontsnappen. Hij was van alle kanten omsingeld en 
deed toen de belofte aan God, dat als hij door Gods toedoen van zijn vijanden zou ontkomen, zijn kasteel 
te Berne tot een klooster zou maken. Hij wierp zich gewapend en te paard in de Maas en wist weldra de 
overkant te bereiken."  
Een plaats van rust en bezinning, maar toch met een blik op de toekomst gericht. Na eeuwen wordt er 
weer abdijbier gemaakt dat in smaak zijn weerga niet kent. 



   

De Abdij van Berne telt momenteel 22 personen. De abdijgemeenschap van Berne in Heeswijk-Dinther is 
een relatief kleine gemeenschap van 14 norbertijnen variërend in de leeftijd van bijna 50 tot dik in de 90. 
Zij worden ondersteund door tal van medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast zijn er de zgn. participanten: 
een kring van zeer betrokken vrouwen en mannen. Er is een toekomstplan gemaakt voor de abdij, samen 
met provincie en gemeente. Deze abdij blijft bestaan. Naast de brouwerij is er een grote winkel met 
boeken en andere kleinigheden. Zij zijn ook de uitgever van het Bindboek van het kloosterpad, en dik boek 
niet voor in je rugzak. En natuurlijk nog even in de kapel geweest. 

 

En natuurlijk kun je ook terecht voor de vieringen: de weekdagen om 07.00 uur met de metten en lauden, 
geïntegreerd in één morgengebed. Midden op de dag, om 12.15 uur, vieren zij de eucharistie. Aan het 
einde van de middag, om 18.00 uur, zingen zij de vespers, het avondgebed. 

De route gaat weer verder, vandaag niet één keer verkeerd gelopen, of de route is beter bewegwijzerd of 
ik begin eraan te wennen. In Vorstenbosch sprak im twee mensen die ook het Kloosterpad lopen en ook al 
vele malen verkeerd gelopen zijn. Zij gebruiken geen GPX dan is het nog moeiljker. Een stukje verder op 
de route loop ik lkangs een supergrote aardbeien teler. Bij de schuur een automaat waar je aan aardbeien 
kan komen, "kakel"vers, dat kun je verder zien waar nog volop geplukt wordt. Ik heb een zak genomen en 
die al lopend onderweg opgepeuzeld, heerlijk. Mooie lunch. 

   

  



De volgende stop is bij de Kilsdonksemolen, een molen met wieken en een waterrad. De Kilsdonkse 
Molen is een unieke combinatie van een watervlucht-korenmolen en een watergedreven oliemolen. De 
korenmolen heeft een conisch ondergedeelte met daarboven een bijna cilindrisch gedeelte, dat bij de 
restauratie is hersteld met witte IJsselsteentjes. De molen heeft twee onderslag-waterraderen, die aan 
elkaar kunnen worden gekoppeld. De molen staat ten zuidoosten van Dinther, aan de Kilsdonkseweg aan 
de voormalige waterloop van de Aa. 

 

Vanaf hier gaat de route over het privé landgoed Zwanenburg met midden op het landgoed Huize 
Zwanenberg, ook een mooi plekje. 

Rond 1400 werd er op de plaats van het huidige huis een stenen kamer gebouwd. De zuidoostelijke 
bouwmassa van het huidige huis stamt uit ca. 1480-1520. Circa 1620 werd er een stuk aangebouwd; de 
zuidwestelijke bouwmassa. De noordwestelijke bouwmassa stamt ook van rond 1620, maar werd aan het 
eind van de zeventiende eeuw ingrijpend verbouwd. In 1733 was het huis vervallen, maar later werd het 
weer hersteld. In 1850 werd het deel met de empire boogramen gebouwd, de noordoostelijke bouwmassa. 
In 1865 brandde de boerderij, die los van het huis stond, af en werd herbouwd tegen het huis. Tussen 
1946 en 1953 volgde er een grootscheepse restauratie van het hoofdhuis. De aangebouwde boerderij 
werd in 2008 geheel gerestaureerd. 

 

Op mijn wandelingen dit jaar in de verschillende seizoenen kon ik de mais zien van aanplant tot nu. Van 
een boer hoorde ik dat het mais dit jaar ontzetten hoog is dankzij de vele regen. De mais is wel 2,5 tot 3 
meter hoog, veel hoger dan de laatste twee jaren met de droogte. Voor mij uit was een andere boer het 
gras vooor mij aan het maaien. 

 



De volgende plaats waar ik door kom is Vorstenbosch .De plaats van het voormailge klooster "Zusters van 
Barmhartigheid" met daarnaast de grote Sint Lambertuskerk. In 1938 kwam er naast de kerk een klooster 
van de Zusters van Barmhartigheid. Deze zusters gaven aanvankelijk alleen meisjesonderricht. Na het 
vertrek van de zusters was de kapel van het klooster nog in gebruik door de parochie tot eind 2007. Sinds 
2011 is de kapel een cultureel centrum. Het klooster heeft een woonbestemming gekregen. De kerk is 
maar 5 jaar ouder dan het klooster. Vergane Glorie, en ja was het wel allemaal wel glorie als je de 
verhalen tegenwoordig hoort. Maar niet alles over een kam scheren lijkt mij. Hier op het bankje kwam ik de 
andere lopers van het Kloosterpad tegen voor een gesprekje. Zij hadden de eerste etappe overgeslagen, 
ik heb ze aangegeven dat ze daar niet verkeerd aan hebben gedaan. Hieronder het klooster en de kerk. 

   

De volgende mooie plek zijn de BedafseBergen, een klein natuurgeboed met heide en zandverstuiving. Ik 
had er nog nooit van gehoord. Toen ik aan kwam lopen leekt het dat de pijl rechtdoor bedoeld was dat ik 
de bult op moest maar net voor het zand stond er een pijl naar links. Iets verder kwam ik een Duitse 
moeder met haar drie kinderen tegen, ze moest hier weg omdat het hevig zou gaan regenen had haar 
man doorgebeld. Ze vroeg mij de korstste weg naar de parkeerplaats. Maar ja ik was hier ook voor de 
eerste keer. Ik gaf haar aan dat het echt niet zou gaan regenen en laat nou mijn tocht ook naar die 
parkeerplaats gaan. Ze wil zo graag met haar man de Camino Santiago gaan lopen maar met de kleine 
kinderen zit dat er niet in, zes weken oppas is te gek vond ze. 

 

Inmiddels kom ik in de buurt van Uden, het eerste bezoek is aan een abdij. De oorsprong van de abdij 
Maria Toevlucht in Uden ligt in Rosmalen, op het terrein dat bekend staat als Coudewater. Op deze plek 
vestigden de eerste stichting van de Orde van de Heilige Birgitta zich al in 1434. De zusters moesten daar 
weg toen 's-Hertogenbosch ingenomen werd door de protestanten. De toenmalige overste zocht een 
geschikt toevluchtsoord. Haar keuze viel op Uden, waar een oud en vervallen klooster leegstond. In 1714 
werden het bakhuis en het schoolhuis gebouwd. In dit schoolhuis was het pensionaat voor jonge meisjes 
gevestigd dat tachtig jaar lang als onderwijsinstelling een goede faam zou genieten. Een deel van het 
klooster wordt nog bewoond. … 

In 1973 werd er een museum gesticht. Door de terugloop onder de zusters kon het museum zich vestigen 
in het complex van de Birgittijnse Abdij Maria Refugie. Dit was tevens het moment dat een groot aantal 
beelden, die ooit uit armoede verkocht zijn, terugkeerden. Na de verbouwing in 2019 ging Museum voor 
Religieuze Kunst verder onder de naam Museum Krona. Krona is het Zweedse woord voor kroon en 
verwijst daarmee naar de Zweedse afkomst van de kloosterorde en het bijzondere kroontje dat de zusters 
Birgittinessen dragen. Het kroontje bestaat uit drie witte banden, die met elkaar verbonden zijn. De 



plekken waar de banden elkaar kruisen staan symbool voor de vijf wonden van Christus. Daarmee 
onderschrijft het museum het belang van het Christendom, het klooster en de Birgittinessen voor het 
museum. Nu is er een interessante tentoonstelling: Tussen werelden. Chagall & hedendaagse 
kunstenaars. Na 20 km lopen is echt een museum bezoeken niet aan de orde. Hieronder de huidige 
entree van het klooster en de tuin bij het museum. 

   

Morgen gaat de tocht naar Megen, ik loop vanaf Uden naar Megen en probeer dan met het openbaar 
vervoer terug te komen. De lucht is inmiddels om 20:00 uur helder blauw zonder wolken. 

Dag 3, Uden naar Megen, 11 augustus 2021

Vandaag een lange dag voor de boeg, vanuit Uden is het 28 km naar Megen. Het weer is top en de route 
was erg mooi. In de zon vertrokken vanuit Uden door de winkelstraat met zijn paraplutjes. Altijd een mooi 
gezicht. De route loopt via een ander stuk Uden naar het grote Bernhoven ziekenhuis, een behoorloijk 
nieuw regionaal ziekenhuis met daarvoor een mooi park waar de route over gaat. In Uden nog eerst een 
klooster gespot, het klooster van de Kruisheren. Het klooster is beging 20 ste eeuw vervangen dioor het 
huidige. Sinds 2009 is ook dit klooster gesloten en verkocht aan een zorginstelling.

Hieronder het voormalige klooster en de naast gelegen Sint Petruskerk

   



Al redelijk snel gaat de route heel lang door het natuurgeboed Maaspoort. Provinciaal Landschap De 
Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant, omgeven door de gemeenten 
Bernheze, Uden, Landerd en Oss. Een verrassend natuur- en cultuurlandschap met prachtige bossen en 
heidevelden, stuifduinen, vennen, weiden en kronkelbeekjes. En een gebied met kabouters, ik heb er twee 
gespot en weet hun woonplek.

  

En hun woonplek bij de kippen.

Vandaag onderweg veel wandelaars van het Kllosterpad tegengekomen, toch iets gemeenschappelijks en 
een zelfde doel. Niet iedereen loopt naar Megen, sonmigen stoppen in Berghem, ca 8 km korter. In het 
bos geen kloosters maar puur natuur, en het is augustus en de heide bloeit. Onderweg is het ook telkens 
bramen plukken. Ik heb me een keer wel geprikt en dat wondje bleef maar bloeden. Dus toch maar even 
een pleister erop.. Maar lekker zijn ze.

Net uit het bos kom ik een theetuin tegen, zin in thee heb ik niet echt maar er is een alternatief. Rabarber 
limonade met prik en twee bolletjes ijs, een met frambozen en een met pruimen. En een lekkere stoel om 
even bij te komen. Net toen ik aankwam verlieten 4 Kloosterpad lopers de boerderij. Zij hadden de 
notentaart opgemaakt. De boerin heeft het tegenwoordig druk, haar boerderij ligt op de route van het 
Kloosterpad en is het eerste plekje waar je wat kan drinken. Het was erg lekker.



Onderweg kom ik al een paar dagen zeer grote velden tegen met mooie lelies. Niet dat ik veel van die 
lelies zie omdat ze allemaal afgesneden zijn. Ik heb maar eens een foto van de bloem gemaakt, misschien 
is het geen lelie maar dan hoor ik het wel.

Inmiddels ben ik Berghem voorbij en moet ik nog via het Brabantse Haren naar Megen. In Haren tref ik 
weer een voormalig klooster aan, het klloster Bethlehem in Haren. 

In 1506 stichtten twee begijnen in het huis van hun ouders een klooster dat zij Bethlehem noemden. De 
kapel werd in 1520 gebouwd. In 1581 vluchtten de zusters voor de Spaanse troepen, ze keerden pas in 
1642 terug. In 1794 bezetten Franse troepen het klooster en moesten de zusters voor de soldaten zorgen. 
Met de komst van Willem II mochten kloosters in 1840 weer novicen opleiden en begon een nieuwe 
bloeiperiode. In 1845 werd het slot ingevoerd. De zusters verbleven achter tralies en brachten hun tijd 
door in stilte en met gebed. Er kwam een kentering en in 1912 startten de zusters met het geven van 
onderwijs. In 1948 stopten ze hiermee en gingen ze kerkgewaden maken. In 1965 sloot het klooster. 
Bethlehem werd een meubelpaleis, en na verbouwing een evenementen- en congrescentrum. Ach, in 
Utrecht zijn inmiddels ook al veel kerken verkocht waaronder mijn geboortekerk Sint Josef aan de 
Draaiweg. In Soest is nu ook een RK kerk te koop. Het is een andere tijd.

Op de route, lang een gesprek gehad met twee vrouwen uit Den Haag die iedere dag ca 60 km fietsen. Ze 
waren net ook in Megen geweest en de kapel bezocht waar een van de moeders altijd heen ging. Gisteren 
inHaren kregen ze een fikse bui op hun kop, schuilen terwijl ca 100 meter verder een café was, maar dat 



wisten ze niet. Leuk om hun verhalen te horen, waar zij slapen (bij vrienden op de Fiets) en zij proberen 
altijd vrijstaande huisjes te regelen. Zij maanden mij mijn wondje van de bramen af te plakken anders stolt 
het nooit. Ze wilden pleisters gaan zoeken maar die heb ik zelf ook bij me. Na dit angename gesprek op 
weg naar Megen.

Na twee wandelaars van het Kloosterpad weer op het juiste pad te hebben gebracht gaat de route over de 
dijk van de Maas naar Megen. In de verte zie jet het katholieke Megen al liggen met zijn 4 torenspiitsen en 
en de gevangenen toren.

In Megen zijn nog twee in gebruik zijnde kloosters, Klooster Sint-Josephsberg bewoond door de Orde der 
Clarissen en de Orde van de Minderbroeders bewonen het Sint Antoniusklooster. Naast het Sint Antonius 
klooster is de kapel van Broeder Everardus. Broeder Everardus was de portier van het klooster en was 
begaan met het lot van de armen. Na zijn dood is er een kapel aan hem gewijd. Rond zijn grafmonument 
is een traditie ontstaan. Iedere dag nog worden er briefjes achtergelaten in de mouwen van de beeltenis 
van het Heilig Bruurke, in de hoop dat de gebeden worden gehoord. Ik heb de wens gemaakt voor een 
beter klimaat naar aanleiding van alle verontrustende berichten van deze week. Of mijn wens verhoord 
wordt??? Dit is wel de kapel die de twee vrouwen haden bezocht.

De Franciskanen van het Sint Antoniusklooster kende ook een verleden. Tot de zestiger jaren van de 
vorige eeuw gaven zij onderwijs. Wie in Megen is geweest, is waarschijnlijk het gebouw met opschrift 
Acropolis opgevallen. In dat gebouw gaven zij les. Sinds de jaren tachtig is het mogelijk om een paar 
dagen in het klooster te verblijven en met de broeders mee te leven. Dus als je dat zioet zitten weet je 
waar je nu terecht kan. Zij hebebn wel een mooie kapel en tegenover de kapel ligt het gebouw Acropolis.



  

Klooster Sint-Josephsberg van de Orde der Clarissen is het oudste nog bewoonde clarissenklooster van 
Nederland. De Orde der Clarissen is vernoemd naar de heilige Clara, de eerste vrouwelijke volgeling van 
Franciscus van Assisië. Clara was een zelfbewuste vrouw die erin slaagde haar eigen visie vorm te geven 
in leefregels, die werden goedgekeurd door de paus. Aanvankelijk woonden de clarissen in Boxtel, maar 
na de Tachtigjarige Oorlog verbood de protestantse overheid de uitoefening van de katholieke godsdienst. 
Zo kwamen ze in Megen terecht, waar ze zich vestigden op het terrein van het voormalige kasteel van de 
Graven van Megen. De clarissen leven in afzondering en armoede, om zich volledig over te kunnen geven 
aan God. In de achttiende eeuw zetten zij een brouwerij, een bakkerij en moestuin op voor hun eigen 
levensonderhoud. Vanaf 1766 kwam daar een bijzonder product bij: hosties. Die bakken ze nog steeds. 
De clarissen leven met eerbied voor de aarde en zijn vegetarisch. Op basis van eigen recepten maken ze 
vegetarische producten. Die verkopen ze onder de naam De Vegetarische Zuster. Een deel van de 
kloostertuin wordt omgevormd tot voedselbos.

Vanaf Megen met de buurtbus naar Oss. De buurtbus in samen met de 4 wandelaars die ik al ontmoet had 
in de theetruin. Van Oss met de bus naar Uden. Morgenochtend gaat het andersom. De dag van morge 
start in Megen naar Velp/Grave. Vanaf Ravensteiin gaat de route over hetzelfde pad als de Walk of 
Wisdom maar dan in omgekeerde volgorde, dan zie ik het van de andere kant.

 

 
Dag 4 Megen naar Velp, 12 augustus 2021 

Al weer de vierde dag op het Kloosterpad, vandaag weer verder in Megen naar Velp/Grave. Met de bus 
eerst naar Oss en vandaar verder met de buurtbus naar Megen, vandaag 3 passagiers waaronder een 
wandelaar van het Kloosterpad die vandaag dezelfde route gaat lopen. Ik was om half tien al in Megen. 
Eerst ben ik nog even naar het klooster Sint Josephberg gewest het klooster waar de Clarissen leven en 
wonen. De deuren zitten echt allemaal dicht. Deze zusters leven in afzondering en armoede. Normaal is 
de kapel met vieringen wel te bezoeken maar sinds Corona heerst, is alles potdicht. Hieronder de poort 
naar het klooster en alle gesloten deuren. Weer langs het klooster Sint Antonius van Padua en De Broeder 
Everarduskapel verlaat ik Megen. 



   

De route gaat verder door de uiterwaarden van de Maas. Er is geen hoog water meer, het wandelen geeft 
geen enkel probleem.De weg is geasfalteerd en op deze fel zonnige dag staat er een poort aan bomen die 
heerlijk schaduw geven. Het is erg lekker lopen zo. Een foto tegen de zon in om een mooie doorschijn van 
de zon te krijgen. 

 

De wandeling gaat vandaag veel over de dijk van de Maas, Langs Dieden en Demen naar Ravenstein.In 
Diemen staat een van de oudste kerken van Brabant, de Sint Laurentiuskerk. De toren van tufsteen 
dateert van ca 1500 het schip van de kerk is nog ca 200 jaar ouder, ca. 1300. De kerk is tijdens het 
twaaljarig bestand toegewezen aan de gereformeerden. Het Mariabeeld werd verplaatst naar Demen. De 
inwoners vann Dieden wilden Maria terug naar Dieden.De strijd werd gestreden met bloemen, hoe meer 
bloemen bij Maria hoe groter de aanbidders zijn van het beeld. De pastoor moest dagelijks met een 
kruiwagen de bloemen verwijderen. De Laurentiuskerk is geen kerk meer, ik verwacht dat de inwoners van 
Demen hebben gewonnen. De inwoners van Dieden moesten ook daar naar de kerk. 

In Demen staat de Willibrorduskerk. De neogotische St. Willibrorduskerk is gebouwd in de 19e eeuw naar 
een ontwerp van Pierre Cuypers, architect van onder meer het Rijksmuseum in Amsterdam. En er staat 
een Mariabeeld dat vereerd wordt met veel kaarsen en wensen. Dat zal wel het beeld van Dieden zijn. 

   

Al redelijk snel zie je de contouren van Ravenstein In Ravenstein waren twee 
klooster, Klooster Soeterbeeck, hier waren tot 1997 de zusters Augustinessen 
aanwezig. Na hun vertrek hebben zij het klooster geschonken aan de Radbout 
Universiteit. Het is nu een studie en onderzoekscentrum. Hieronder twwe foto's 
van internet gehaald.



 

 

Met de Walk of Wisdom ben ik niet echt Ravenstein in geweest. cultuurhistorisch erfgoed 
vind je hier volop terug, ooit een rooms-katholieke vrijstaat aan de Maas, inmiddels één van 
de pareltjes van de gemeente Oss. De hoogste molen van Noord-Brabant, kerken, kloosters 
stadstuin en vesting. Op het Kloosterpad let je op de kloosters, het klooster Nazareth. Huize 
Nazareth (1845) was een dependance van Soeterbeeck. In 1922 namen de zusters de 
onderwijstaak over. Ze bouwden een school, een bejaardenhuis en een ziekenhuis. In 2006 
zijn de zusters vertrokken. Het voormalige klooster is net helemaal gerenoveerd. Wat de 
bestemming nu wordt is mij niet duidelijk. 

 

Net bij het klooster staat de Kasteelseport, hieronder door ben je in het oude centrum van Ravenstein. Het 
huis is het oudste bouwwerk van Ravenstein, daterend uit de 14e eeuw. Het functioneerde als eerste huis 
voor de heer van Ravenstein toen het kasteel werd gebouwd. De poort was onderdeel van de eerste 
vestingwerken uit het begin van de 16e eeuw. De poort en het huis zijn in de 18e eeuw vergroot. 



 

En dan kom ik weer op de dijk en loop in tegengestelde richting dezelfde route als de Walk of Wisdom 
maar toen met hoog water. De temperatuur is hetzelfde als die dag, warm en zonnig. De pont van 
Ravenstein naar Niftrik die ik toen niet kon nemen is weer in de vaart. Mijn route was over het viaduct 
naast de snelweg. Op de route kom ik veel wandelaars van de Walk of Wisdom tegen, je herkent ze aan 
de vogelringetjes van de 11 doorkomst gemeenten. Hieronder het viaduct waar ik over moest. 

 

Er volgt nu een lange wandeling over de dijk naar de brug van de polder Keent. Onderweg een afleiding 
dat is het plaatsje Neerloon met de kerk Sint Viktor en een theetuin die nu wel open was maar waar ik niet 
gezeten heb. De foto van de kerk is nog van mijn vorige trip. 

 

De vorige keer kon ik net door de polder Keent omdat het hoge water net voldoende gezakt was. Nu was 
alles droog en bijna stoffig, geen blubber meer op de weg. Ook hier is een soort theetuin waar ik de vorige 
keer ook gezellig gezeten had. Nu ook maar een flesje Spa besteld (1 € ). Het was er weer gezillig druk. 
Er zijn wat mensen die met die stinkende benzine scootertjes komen. Er vertrokken er twee, ik zei tegen 
twee mensen naast mij dat ze die millieu vervuilende dingen moeten verbieden. Dat was mis want zij 
waren ook met twee van die scooters en ze hadden mij op de dijk zien lopen. Ik heb er maar een draai 
aan gegeven dat in grote steden die scooters al vaak verboden zijn. Nu op weg naar het laatste klooster 
van vandaag, Het Emausklooster in Velp, het oudste Kapucijnenklooster van Nederland (1645) . Gelegen 
op het stilste plekje van ons land, vind je er de mooiste kloostertuin van Nederland. Dit klooster heb ik ook 
beschreven met de walk of Wisdom. Ik kom nu vanaf de ander kant aanlopen en zie het klooster aan de 
horizon verschijnen. De spits helemaal rechts is van het klooster dat in gebruik is met 
overnachtringsmogelijkheden voor pelgrims. 



 

Om ongeveer 3 uur was ik al in Grave om daar de bus te nemen naar Uden. Met een klein half uurtje was 
ik in mijn hotel. Inmiddels was Adie in haar auto gesprongen om naar Uden te rijden. We hebben daar 
vanavond gezellig samen gedronken en gegeten (Adie geen alcohol) zij moest en wilde weer terug naar 
huis. Maar dit was een leuke verrassing.  

Morgen weer met de bus naar Grave en lopen naar Sint Aghata, ben benieuwd wat dat gaat worden. 
Vandaar weer een buurtbus pakken om of naar Grave of naar Boxmeer te gaan.  

De Kloosterpad loper die samen met mij in de bus zat naar Megen heb ik verschillende keren ontmoet. 
Uiteindelijk stonden we samen bij de bushalte, hij moest een ander bus hebben. Hij heeft onderweg veel 
film gemakat enj gaat die monteren. Zijn vrouw kan dan meegenieten van de tocht en een aantal plekken 
gaat hij dan met haar per auto bekijken. 

 
Dag 5, Velp naar Sint Agatha, 13 augustus 2021

Dag 5 op het Kloosterpad, van Grave naar Sint Agatha. Weer een warme dag maar met wat minder zon. 
Vandaag helemaal geen kloosterpad lopers ontmoet. Wat ik wel gedaan heb is een vierdaagse shirt aan. 
Dat werkt, iedereen vraagt daarna, zelfs een man in in auto stopte bij mij, dee zijn raam open om te 
vragen hoe vaak ik al gelopen had en wat jammer dat het al twee keer niet is doorgegaan, grappig. Het 
leeft heel erg in het land van Cuijk. Vanmorgen nog een bericht gehad van de man die ik gisteren vele 
malen tegengekomen ben. Ik weet nu dat hij Gerard heet. Hij reageerde op mijn website. Grave ben ik een 
paar weken geleden ook geweest met de Walk of Wisdom, toen heb ik veel bekeken en foto's gemaakt. 
Dat hoef ik nu niet allemaal opnieuw te doen. Wat ik wel gezien had maar niet over heb geschreven is het 
voormalig klooster Wijnberg.

In 1859 werd door de Fraters van Tilburg in Grave het Blindeninstituut Sint Henricus opgezet. De blinden 
kregen les en maakten manden, vegers en borstels. Door de grote toestroom aan blinden moest het 
instituut voortdurend worden uitgebreid en was er permanent geldtekort. Voor blinde meisjes werd aan de 
Oliestraat in 1882 De Wijnberg opgericht, door de Zusters van Liefde uit Tilburg. In 1966 verhuisde De 
Wijnberg naar de St. Elisabethstraat. De zusters verlieten in 1980 het klooster, het onderwijs was toen al 
overgenomen door een stichting. In 1982 werd ook de blindenzorg volledig overgenomen. Het klooster 
wordt totaal verbouwd naar een wooncomplex, in het oude gedeelte en met nieuwbouw. Qua architectuur 
een heel mooi plan waarvan de begin contouren al duidelijk worden. Om de toren verschijnen nieuwbouw 
woningen. En achter die woningen worden woningen gebouwd met daken gelijk wat beterft hoogte en stijl 
als de oude bebouwing.



  

Vanuit Grave ga ik de Maas even verlaten om tre lopen langs de Graafsche Raam die naar Escharen 
stroomt en verder. Het is een prachtig geboed en het is er doodstil, geen geluid van mensen, snelwegen 
etc. Alleen wat vissers langs de waterkant.

In een uithoek van de provincie, ver van steden en verkeerswegen vandaan, is het on-Nederlands stil. 
Daar staat een kasteelburcht, omringd door prachtige boerderijen. Je waant je er zo op het Franse 
platteland. Kasteel Tongelaar en Boerderij de Benedenhof liggen op het prachtige Landgoed Tongelaar. Dit 
kasteel lag een behoorlijk stuk lopen verder, onderweg geen plek voor koffie. Dat moet hier kunnen, maar 
niet als er net die dag een bruiloft is. De voorbereidingen door net geklede mensen was in volle gang.

  

In het bos hier naar toe is er een kunstroute. "Kunstroute 2021 - Vrijheid Blijheid". Ik was niet de enige die 
dit aan het bekijken was. Ik had bijna het gevoel dat dit een opname van We Zijn er Bijna was. De 
begeleider was echter niet Martine van Os. Allemaal echt ouderen op hun E-Bike, een prachtig gezicht 
met een associatie met dat programma.

De stoeltjes op de Kazemat staat voor dat je keuze hebt uit ingedienten van over de hele wereld voor 
dagelijkse maaltiojden. Voedsel maken kost werk en enrgie, en water en grond. Daar moeten we zuinig op 
zijn. Het tweede object is een mammoet van autobanden.Landbouwgrond werd bewerkt door tractors. 
Omdat het hier te nat is hebben de tractotbanden hier ook sporen achter gelaten.. Maar dit was vroeger.



  

 

Ik zit ook weer wat meer in de streek van de kapelletjes op hoeken van de straat. Wat mij weer opvalt is 
dat sommige kapellen van zeer recente datum zijn, en gefinacierd zijn door de buurt. Het Christendom met 
actieve Christenen loopt hard terug maar je ziet dat er toch iets speelt wat mensen samen brengt. De 
eerste met het kruis op het dak dateert van 2013. De ander is ouder en staat in Cuijk.

  

Als je Cuijk inloopot kan je de grote kerk niet missen. De Martinuskerk in Cuijk is een neogotische kerk 
gebouwd in 1913. De twee hoge torens zijn van verre te zien. Aan de achterzijde van de kerk staat nog de 
laatmiddeleeuwse kerktoren van zijn voorganger. De kerk ligt op een bijzondere plek; aan de Maas waar in 
de 4e eeuw na Christus een romeinse brug is gebouwd. Ik heb een foto gemaakt vanaf de stad en vanaf 
de Maas. Het Priesterkoor en de oude Romeinse toren staat met de rug tegen en op de dijk van de Maas.

 

 

Vanaf hier aan de Maas waar met de Vierdaagse de Pontonbrug wordt gebouwd gaat de route langs de 
Maas naar Sint Agatha. De tocht gaat voor een groot deel door de uiterwaarden over een smal pad met 
links en rechts hoge brandnetels. Af en toe moet je met je armen omhgoog lopen. Maar je moet er wat 
voor over hebben om deze prachtige plek te bezoeken.

Wie het dorp Sint Agatha (gemeente Cuijk) nadert, ziet het klooster van verre liggen. Het wordt sinds 1371 
onafgebroken bewoond door Kruisheren. Vanaf november 2020 wonen er ook niet-religieuzen in het 



klooster. Sinds 2006 biedt het klooster ruimte aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven dat 
tentoonstellingen samenstelt uit haar collectie. Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven en het 
erfgoedcentrum brengen ruim 100 orden en congregaties uit heel Nederland hun erfgoed bijeen: 
archieven, publicaties, historische voorwerpen en audiovisueel materiaal.

1Het klooster is in 1371 gesticht en het is nu 2021, dat is precies 650 jaar geleden. Hert museum en de 
kapel zijn vrij toegangkelijk, enthousiate vrijwilligers willen je alles vertellen. In de kapel was vroeger een 
raam geschonken door Prins Maurits. Dat raam is lang in het bezit geweesst van het Rijksmuseum. De 
prinsen van Oranje fungeren vanaf 1559 als heren van Cuijk. In 1580 was het klooster na de reformatie 
behoorlijk verwoest. Tijdens het twaalf jarig bestand van 1609 tot 1621 hebben de Kruisheren, de 
bewoners van het klooster, het klooster hersteld. Prins Maurits schenkt een glasraam. Het raam wasal 
lang in het bezit van het Rijksmuseum. Het rjiksmuseum heeft het raam dit jaar weer teruggegeven aan 
het klooster. Prins Maurits staat zelf op het raam afgebeeld. Het raam bestaat uit drie lichten van vijf 
rechthoekige panelen, met bovenin een halfhoog, afgerond zesde paneel. De voorstelling toont de prins 
met gevouwen handen, hij is geknield op een bidstoel, met voor hem een lessenaar met een boek. De 
prins is blootshoofds en draagt een verguld harnas, met hermelijnen mantel en plooikraag. Naast de 
lessenaar staat zijn helm en liggen de handschoenen. De prins zit onder een baldakijn met lauwerkrans, 
onder een open constructie gedragen door vier Korinthische zuilen. Links van het baldakijn is in 
Hebreeuwse letters de naam van God (JHWH) te lezen. Boven op het bouwwerk is tussen twee 
schildhouders het wapen van de prins geplaatst, omhangen met de Orde van de Kousenband. Er bij 
vermeld staat het devies van de orde: 'Honi soit qui mal y pense' (Schande over hem die er kwaad van 
denkt). Koning Willem Alexander heeft in februari van dit jaar het terug geplaatste raam onthuld.

In de ontvangts kamer werd ik ontvangen met een video over het klooster.Die ruimte kom je in via een 
aparte gang. De meubels en snuisterijen die daar staan zijn geschonken door burgers. De Kruisheren 
wilden die liever niet in hun woongedeelte. Er wonen nog 5 Kruisheren in het klooster in een niet 
toegangkelijk gedeelte. Het is het best onderhouden klooster wat ik tot nu toe heb gezien. Alles wordt 
gerund door een grote groep vrijwilligers. Ik heb op de beste stoel naar de video zitten kijken.

Nog even een zicht op het klooster en de kapel. Het Mauritsraam zit niet meer in het priesterkoor maar 
links.



  

 

De kloostertuin van Sint Agatha – met een oppervlakte van ca. 2,5 ha – begroet jaarlijks duizenden 
wandelaars. De tuin is aangelegd vanaf de 18e eeuw en heeft als typische kloostertuin een nutsfunctie, 
een recreatieve functie en religieuze kenmerken. Ook deze wordt bijgehouden door een grote groep 
vrijwilligers.

Morgen gaat de tocht van Sint Agatha naar Boxmeer.

 
Dag 6, Sint Agatha naar Boxmeer, 14 augustus 2021

Van Sint Agatha naar Boxmeer. Het probleem is dat de bus van Cuijk naar Sint Agatha op zaterdag en 
zondag niet rijdt. Mijn auto bij het station Boxmeer gezet, met de trein naar Cuijk en nog een keer gelopen 
van Cuijk naar Sint Agatha, 3,3, km extra vandaag. Maar nu niet over het brandnetelpad van gisteren 
maar over de Via Valentiniana, een onderdeel van het Romeinse wegennet. In de Romeinse tijd lag er 
langs de Maas een drukke verkeersroute. De weg liep van Tongeren en Maastricht naar Nijmegen. In de 
Romeinse tijd waren dat de belangrijkste steden in onze streken. De weg heeft eeuwenlang dienst 
gedaan. De Romeinse weg is voor een groot deel nog te reconstrueren. Zo is op sommige plekken het 
wegdek teruggevonden bij opgravingen: bij Cuijk lag er zelfs een stenen brug over de Maas die door 
duikers tot op de meter nauwkeurig is vastgelegd. Ook is de weg op bepaalde plekken over een grotere 
afstand te volgen door hoogteverschillen in het landschap. Bovendien volgt een deel van de bestaande 
wegen nog steeds het tracé van de oude weg! De gemeenten Cuijk en Boxmeer hebben een fietsroute 
uitgezet langs de Romeinse weg. Ik volg tot Sint Agatha deze weg (nu dus een fietspad) Regelmatig op 
weg naar Boxmeer kwam ik op deze route. En zie de blauwe hemel.

Omdat ik gisteren wel de bus moest halen had ik geen tijd meer voor de Kloostertuin van Sint Agatha, 
ondanks dat het klooster vandaag gesloten is wist ik dat de tuin wel te bezoeken was. Even een paar 
mooie kiekjes gemaakt.



  

En nog even een kiekje vanuit de Kloostertuin van de achterzijde van het klooster dat bewoond wordt door 
de 5 Kruisheren en een aantal leken.

Voorlopig op de route valt er van het Roomse Leven weinig te zien, tot Boxmeer is het vandaag meer een 
natuurroute. Je loopt eerst lang langs de Maas en dan met een grote bocht om Oeffelt heen. De Oeffelter 
Meent en natuurgebied de Vilt. Oeffelter Meent: Dit gebied ontleent zijn naam aan de destijds 
gemeenschappelijke graslanden. Al vanaf de Middeleeuwen planten boeren hier heggen om hun kleine 
percelen. Prikkeldraad bestond toen nog niet, dus vlochten ze lange takken, meestal van de meidoorn, 
horizontaal door de heg. Hierdoor ontstonden ondoordringbare heggen voor vee. Op veel plaatsen is deze 
traditie hier weer in ere hersteld. In de zomer houden paarden en runderen de begroeiing kort. De Vilt is 
een oude meander van de Maas. Daarvan werd ze 12.000 jaar geleden langs natuurlijke weg afgesneden. 
Langzaam maar zeker vulde ze zich met veen, dat door de mens werd weggegraven. In 1920 was al het 
veen op en lag er een grote plas. Die werd later opgevuld met meststoffen. De oevers verbosten hierdoor 
en de waterkwaliteit verslechterde. In warme zomers brak in het voedselrijke water algenbloei uit. In 2010 
greep Waterschap Aa en Maas in. Het bos werd gekapt en de plas uitgebaggerd. Sindsdien veert de 
natuur op. Vogels houden er graag halt op hun trek naar noorden of zuiden. Twee kiekjes van deze 
gebieden.

  

De veestapel moet kleiner worden hoor je steeds. Dat is hier al afgehandeld en uitgevoerd. Vlak voor 
Beugel heeft de buurtschap 't Helbroek een gedenkplekje gemaakt van het laatste varken, 't lètste Vèrken. 
Met bankje en prullenbak is dat een mooi plekje.



In Beugel kom ik het eerste klooster tegen, het voormalig klooster Mariahof van de zusters van Julie 
Postel. In 1987 zijn zij vertrokken naar het moederhuis in Kasteel Boxmeer (daar later meer over) Nu is 
het een taalinstituut van leerlinegen die aan zendingswerk gaan doen, gerund door leken. Het heet nu 
Cornerstone.

In Beugel kwam ik nog twee lopers van het Kloosterpad tegen, een moeder en dochter ook vertrokken 
vanuit Cuijk. 

Niet veel verder loop je boxmeer in waar je niet langs het kasteel Boxmeer kan. De Congregatie van de 
Zusters van Julie Postel is gehuisvest in kasteel Boxmeer. 

Deze congregatie heeft een Franse stichteres, Julie Postel, genaamd. Zij heeft in 1807 de congregatie in 
het Franse Normandië gesticht. Anno 2007 wonen er hier in Boxmeer 70 zusters van Julie Postel. Tevens 
is hier een kloosterverzorgingshuis gehuisvest, waar ook zusters van andere congregaties verblijven. Julie 
Postel was een onderwijzeres in het Franse vissersdorp Barfleur in Normandië. Zij gaf les aan kinderen 
van arme gezinnen en ze nam wezen op. In 1807 stichtte zij in Cherbourg de Congregatie van de Arme 
Dochters van Barmhartigheid. In 1859, werd de gemeenschap officieel erkend als een congregatie. De 
congregatie van de zusters van Julie Postel is in Nederland aanwezig sinds 1886. De pastoor van 
Boxmeer verzocht de congregatie zusters te sturen om zieken en stervenden bij te staan. In 1897 kochten 
zij het sterk verwaarloosde kasteel Boxmeer. Ze knapten het kasteel op en vestigden er een ziekenhuis. 
Door sterke groei is dit meermaals uitgebouwd. In 1966 verhuisde het ziekenhuis en kwam op het 
kasteelterrein een verpleeghuis. Ook het werk van de zusters veranderde. Zij gingen zich meer richten op 
missiewerk. De zusters hebben ervoor gekozen dat de congregatie in Nederland zal eindigen op de plaats 
waar het begonnen is, in het kasteel in Boxmeer, waar ook Woonzorgcentrum Sint Anna is gehuisvest. 
Naast de zusters van Julie Postel wonen tegenwoordig ook enige zusters en broeders van andere 
congregaties in dit complex.



Ik heb zusters zien lopen, conclusie ze zijn er. Binnen kon ik niets bezoeken er is een museum en een 
kapel, niet gezien. Het rechtse gedeelte is meer een verzorgingstehuis, met kleine kamertjes, echt 
ouderwets. Op dit moment wordt er nieuw gebouwd achter het kasteel. 

Sint Anna heet het centrum; Stichting Woonzorgcentrum Sint Anna is een kleinschalige en zelfstandige 
zorginstelling, gevestigd op het terrein van de Zusters van Julie Postel in Boxmeer. Hier wordt geleefd en 
gewerkt vanuit de christelijke levensbeschouwing in zelfregulerende gemeenschappen: samen leven en 
werken als unieke mensen. Vanuit de waarden Gastvrij, Zorgzaam en Spiritueel bieden zij diensten aan op 
het gebied van wonen, welzijn en zorg. Dit, zodat religieuzen en niet religieuzen uniek oud kunnen zijn en 
blijven.

Dan kom ik nog een voormalig klooster tegen in Boxmeer. 

Het Weijerpark is genoemd naar hoeve De Weijer, die tot 1606 een pastoorswoning was. Later werd het 
eigendom van de familie De Raet. Het oudste gebouw in het stadspark is een omgracht herenhuis uit 
1719. In 1844 werd op het landgoed een jongensschool gevestigd. In 1864 werd het landgoed het tehuis 
en klooster van de Zusters van J.M.J. en werd het uitgebreid met kapel en scholen. Vanaf 1865 hadden de 
zusters een internaat, huishoudschool en een bejaardentehuis. Er volgden uitbreidingen in 1900 en 1930. 
Het huis en park van Ingen Elsen werd in 1936 toegevoegd, net als het aangrenzende landgoed 
Elzendonk. In 1940 volgde uitbreidingen met twee vleugels en een gymnastieklokaal en in 1950 kwam er 
een nieuwe kapel. De Weijer en Ingen Elsen werden in 1974 verkocht aan de gemeente Boxmeer. Die 
verbouwde het grondig en bestemde het tot sociaal-cultureel-educatief centrum en bibliotheek.

En als laatste in Boxmeer, het Karmelklooster. Het is te danken aan graaf Albert van den Bergh en gravin 
Madeleine de Cusance dat er hier een karmelietenklooster staat. Na de Vrede van Münster (1648) was er 
een verbod in de Republiek op de vrije uitoefening van het katholieke geloof. In Boxmeer golden andere 
wetten en daarom togen veel katholieken hierheen. De graaf en gravin zagen een mooie kans voor het 
stichten van een klooster, voor de zielenzorg van deze katholieken. Boven de poort tussen kerk en 
klooster, zijn de wapens te zien van Albert en Madeleine. Voor een bezoeker werd zo meteen duidelijk wie 
dit klooster mogelijk had gemaakt. Wat het klooster in Boxmeer uitzonderlijk maakt zijn de prachtige 
gebrandschilderde ramen, waarschijnlijk ontworpen door Abraham van Diepenbeeck. Op één van de 
ramen is een wonderlijk tafereel afgebeeld. Uit een kelk op het altaar stroomt bloed. Het verhaal gaat dat 



rond 1400 een priester twijfelde aan het geloof. Totdat hij tijdens een mis de wijn zag veranderen in bloed. 
Het reliek wordt nog steeds vereerd en tijdens een jaarlijkse processie door Boxmeer gedragen in een 
vergulde reliekschrijn. Het klooster wordt nog steeds bewoond. Het is ook centrum van spiritualiteit.

6 dagen kloosters bekijken en bezoeken. Een uitstervend iets?

14 monniken in Heeswijk Dinther

2 Kruisheren in Uden

In Megen Clarissen???

In Megen Augustijnen?

In Agatha 5 Kruisheren

In boxmeer ???

Het was een ander leven. Komt dat terug? Er zal altijd iets terug komen maar in een andere vorm. Een 
van mijn lezers van dit blog schreef het volgende:

Beste Chris. De kloosters en bijbehorend autocilien geven toch de krachten weer van de tijd van toen. 
Decipelenen en horigen. Was dat het rijke roomse leven? Doch bekruipt mij een vreemd gevoel, die tijd 
was die leefbaar. Is deze tijd waarin we nu leven, leefbaar? Ja toch, alleen de houvast moet nu toch zelf 
bepalen. Ik blijf even zitten met een kronkel. Maar daar hoop ik overheen te komen. Een filosofische wel te 
verstaan. Wandel nog maar verder in het leven van toen en nu. Groetjes.

 

Het is zeker de moeite waard om dit mee te krijgen, en de tijd zal het uitwijzen welke kant het opgaat. Voor 
mij zit het er weer even op. Wanneer verder op dit pad weet ik nog niet. Het kan zijn dat ik half september 
toch 3 weken verder ga lopen naar Rome. Van Vercelli bij Milaan naar Lucca, ca 400 km. Als ik dat doe 
moet het vervolg van dezxe tocht even wachten. Dank voor het meelezen en de leuke reacties.

 

 



 

 

 
Dag 7, Boxmeer naar Boekel 

Vandaag vroeg op pad om met het openbaar vervoer naar Boxmeer te komen. Ik ga weer het kloosterpad 
oppakken. Daarnaast is het goed om weer wat trainings kilometers in de benen te hebben voor mijn 
laatste stuk van Luca naar Rome op te Via Francigena. Al een week lang bleek dat deze vier dagen het 
redelijk goed weer zal zijn. Bewust niet gisteren op zondag weg gegaan want ik wist dat het weer heel 
slecht zou worden en dat bleek wel de hele dag regen. Voor de eerste dag een lange afstand dat is niet 
helemaal handig maar er was niet eerder een overnachting's plek te vinden dan in Handel. Ik heb dan ook 
44.000 stappen gemaakt wat neerkomt op 29 km, ik was het dan ook best wel een beetje zat aan het eind 
vandaag. De bijzondere punten in Boxmeer zoals het Karmelklooster en de Sint Petrus basiliek en het 
gedenkteken van Titus Brandsma had ik al eerder gezien. Station Boxmeer om half tien. 

 

Het bos direct naar Boxmeer. De zon komt er net door. 

 

Het eerste plaatsje met bijzonderheden is Sint Anthonis. Je hebt het klooster Sint Antonius gesticht, een 
klooster van de zusters van liefde van Schijndel. De zusters verzorgden er bejaarden en begonnen in 
1925 met de wijk zorg. Naast het klooster staat natuurlijk de kerk de heilige Antonius abt kerk. 



 

  

  

Als je Sint Anthonis uitloopt loop je een groot natuurgebied in het Sint Anthonis bos. Een mooi gebied met 
een groot heideveld. ondanks dat het gisteren zo veel had geregend viel de modder op de parade heel erg 
mee het was goed te lopen. 

   

  

Het stuk na het bos was niet echt geweldig allemaal varkens schuren asfaltweggetjes en onderweg een 
kerst bomenkweker en een graszoden kweker. 

 



 

  

Waar ik nog niet geweest ben is huize Padua ook wel de kluis genoemd. Dat staat in Boekel maar dat ligt 
tegen Handel aan. Huize Padua werd bewoond door een groep religieuzen ze waren koster, bakten 
hosties, maakten kaarsen, brouwden bier en gaven les aan katholieke kinderen. Nadat zij moesten 
stoppen met lesgeven omdat ze geen bevoegdheid halen zijn ze na 1878 overgestapt voor de zorg van 
geestes ziekten zij waren de eerste Nederlandse congregatie die zich ging bezighouden met psychiatrie. 
In 1960 hebben ze het stokje overgedragen aan leken. morgenvroeg kom ik dan langs er schijnt ook een 
museum te zijn misschien kan ik dat bekijken. 

  

Morgen loop ik naar Aarle-Rixtel, gelukkig een wat kortere afstand dan vandaag. Ik overnacht daar in de 
herberg de Brabantse kluis maar daar over morgen meer. Ik overnacht vandaag in een vakantiehuis 
doordeweeks wordt per kamer verhuurd tegen een heel schappelijk prijsje en in het weekend wordt het 
hele huis verhuurd. Als je een familiefeestje wil gezellig met zen allen dan kun je met minstens 18 mensen 
terecht en dan heb je negen slaapkamers met eigen douche, een knots van een keuken. Ziet er geweldig 
uit en dat voor mij alleen vandaag. De eettafel, daar is die van Ellen klein bij voor wie dat snappen. 

 

Dag 8, Boekel naar Aarle Rixtel

Ja, heerlijk geslapen en op weg naar een ontbijt. Ontbijten bij de tweelingzussen Versantvoort, gisteren 
had ik één van de twee en vanmorgen bij het ontbijt de andere zus, ik snapte al niet waarom ze dezelfde 
vragen stelde als gisteren, bij het goedendag zeggen trof ik ze beide en viel het kwartje. 

Vandaag geen zon maar een droge dag, ik ga op weg naar Aarle-Rixtel. Als eerste ga ik langs het huize 
Padua, het psychiatrisch Centrum in Handel. Bij het centrum is een klein museum over de geestesziekten 
behandeling vanaf 1442 tot heden. In Utrecht hebben we ook al een oude geschiedenis over Psychiatrie, 
het Willem Arntz huis is al opgericht in 1461. Vroeger sprak men niet van patiënten maar van dollen 



oftewel gekken. Een echte behandelmethode was er niet behoudens de patiënten vastketenen en aan hun 
lot over te laten. Op zondag kun je bij een aantal instituten naar de gekken komen kijken die dan buiten op 
een bankje zaten vastgeketend. Wat een andere tijd was dat. In die tijd werd het niet als ziekte herkent dat 
is pas veel later het geval toen werden de behandelingen ook heel anders. Waar zo'n museum al niet 
goed voor is, mêleert er altijd weer wat. Hieronder het psychiatrisch centrum en het museum.

De vastgeketende dol, klaar voor de zondagse "bezichtiging".

Een aantal kilometer verder op het Kloosterpad kom ik bij het EssenDonkse Kapelleke. Dit Kapelleke 
stamt uit de 16e eeuw de kapel is gewijd aan Maria Magdalena. Deze kapel is een bedevaartplek voor de 
regio, Ieder jaar op goede vrijdag is er een bedevaart naar deze plek, de weg heen en terug moet 
zwijgend worden afgelegd. Het offer zou helpen tegen zweren en andere huid aandoeningen. Naar een 
oude traditie offert men spijkers bij het liggende Christus beeld, Waarom is er een vraagteken voor mij. De 
kapel wordt daarom ook wel de spijkerkapel genoemd.



  

En dan nu verder op pad naar het geboortehuis van pater van den elzen. Hij is de oprichter van de 
boerenbond met name coöperaties wilde hij oprichten. Zijn geboortehuis is nu de plek van het boerenbond 
museum, verkozen tot het leukste familie uitje van Brabant. Het museum is een groot openluchtmuseum.Ik 
heb alleen van de buitenkant kunnen genieten van het museum is vandaag gesloten.

Iets verder staat een kapelletje ter nagedachtenis aan pater van den Elzen, in 1869 koos hij als 
kloosternaam, Gerlachus. De Heilge Gelachus is de beschermheilige van de landbouwhuisdieren.

  

Dan door naar Gemert een wat grotere plaats met een kasteel. Edelman Rutger van Gemert trad tijdens 
zijn leven toe als ridder van de Duitse orde. De Duitse orde was een geestelijke orde. Aan het eind van de 
19e eeuw werd het kasteel gekocht door de jezuïeten, in 1916 werd het betrokken door paters en 
broeders van de congregatie van de heilige Geest, de Spiritijnen. Ook zij hebben het kasteel inmiddels 
verlaten. De eerste foto is van het poortgebouw en de tweede foto van het in mensen kasteel wat nu 
gerestaureerd wordt.



Het beeld voor het kasteel is een monument ter nagedachtenis van gevallen van oorlogen. Het heet de 
Vredesmaagd.

In Gemert is het even tijd voor koffie en de lunch op het gezellige grote plein voor het kasteel. En nu op 
weg naar de missie zusters van het Heilig Bloed in Aarle-Rixtel. Dit klooster ligt wel wat buiten Aarle-Rixtel. 
Onderweg kom ik nog langs een kruis, een hagelkruis. Een hagelkruis stond midden in de akkers om 
hagel en andere vormen van onweer weg te houden van de oogst En zo deze te beschermen, het was 
een middeleeuws gebruik.

Een uur later kom ik aan bij het missie klooster Heilig Bloed. Eerder schreef ik dat de zusters van het 
Heilig Bloed zijn maar dat klopt niet zij zijn van het Kostbaar Bloed. Toch even iets anders. Dat Heilg Bloed 
blijft mij wel achtervolgen, want pas in Brugge ben ik bij de basiliek van het Heilg Bloed geweest en heb 
het relikwie gezien waarin het bloed zit. Of dat werkelijk zo is dat kun je je afvragen. Het complex is 
gebouwd naast de 19e eeuwse Langgevel boerderij daar worden nog steeds koeien gehouden maar een 
gedeelte is nu hotel horeca, de Brabantse Kluis. Hieronder het klooster met de deur open.



Morgen wordt Eindhoven het doel.

 
Dag 9, Aarle Rixtel naar Eindhoven 

Ik merk dat de kop afbeelding op telefoon niet goed naar voren komt dat komt omdat ik iets anders 
gedaan heb dan gebruikelijk, ik moet dit even aanpassen maar dat kan ik pas thuis. Ik kan er wel een 
tweede afbeelding bij zetten die wel goed is op alle apparaten. 

Maar vandaag weer op pad voor een lange etappe naar Eindhoven, lekker ontbeten bij de Brabantse kluis, 
rugzak achterop en daar gaan we weer. Na een half uur lopen kwam ik pas bij de plaats Aarle-Rixtel aan, 
die ligt niet naast het klooster.Aarle-Rixtel. Is een mooi plaatsje echt Brabants. Vergane glorie in de 
kloosters hier, want je hebt daar huize Angela en het voormalig klooster onze Lieve vrouwe visitatie. 
Beiden zijn niet meer als klooster in gebruik. Naast huis Angela staat de onze Lieve vrouwe presentatie 
kerk met de deuren wijd open. Eerst loop ik nog door het Biggenbos. Waarom die naam???? 

 



In aarle-Rixtel kom ik eerst langs een oude klokkengieterij. Nu zitten we allemaal bedrijven in waaronder 
twee brouwerijen en de distilleerderij. Aarle-Rixtel ligt overigens aan de Aa een meanderend riviertje. De 
naam Aarle zal daar wel mee te maken hebben. 

 

Hier onder een foto van de onze Lieve vrouwe presentatie kerk. Ik had er nog nooit van gehoord, maar 
deze kerk is een zogenaamde waterstaatskerk.In 1798 werd het katholicisme weer toegestaan, de 
katholieken in Aarle-Rixtel hadden geen kerk meer en nieuwe kerken moesten gebouwd worden met 
goedkeuring van het Ministerie van Waterstaat vandaar de naam waterstaatskerk. Tussen Huize Angela 
en de kerk staat een standbeeld van Eustachius van Lieshout, zo te zien een oud priester. 

 

Van het voormalige klooster onze Lieve vrouw visitatie heb ik geen foto gemaakt. Het gebouw ziet er ook 
niet geweldig uit. Wat er mooi uitziet is een soort brink voor het klooster met huisjes in het rond gebouwd 
het lijkt wel op een hofje. 

 

Na Aarle-Rixtel loop ik door de weilanden en kom ik uit bij kasteel Croy. Een prachtig kasteel volledig in 
gebruik door allerlei bedrijven maar het is een plaatje. Van dit kasteel niet bekend wanneer het gebouwd 
is. Wat wel bekend is dat in 1477 Rutger van Erp de grond verkoopt aan Jacob van kooi, lid van de 
beroemde familie van kooi en van adel. 



 

Dus toch gaat verder door een natuurgebied, dus Geeneinscheheide. Een mooi gebied maar wel in de 
bomen kap periode. Meestal is dat een voorbode van slechte paden. Het laatste stuk van dit gebied is 
voor de wijk geluidjes. Overal in het bos grote vila's, automatische hekken, bewaking, etcetera, 
onvoorstelbaar hoeveel van deze huizen hier staan. De bossen behoren bij de gemeente Helmond maar 
de huizen staan dichterbij Nuenen. 

   

 

Verderop kom ik bij Nederwetten, een oud plaatsje uit ca. 1300. Je had hier in de omgeving priorij van 
Hooijdonk. Door de priorij is de Kerk van Nederwetten gebouwd in 1442. In 1648 werd de kerk protestants. 
De kerk is ook nog even gebruikt als raadhuis, maar in 1899 afgebroken. De toren is blijven staan om de 
klokken te kunnen luiden. Dat lukt nu niet meer zelfs de spits is van de toren gewaaid. In het huidige 
Nederwetten staat nu een grote katholieke kerk met klokken. 

 



Na deze toren begint het avontuur richting Eindhoven. Met het Pelgrimspad liep ik ook onder Eindhoven, 
je merkt dat rond Eindhoven het erg nat is. En dat was het ook vandaag modder, modder en modder. De 
paarden op de foto hierboven hebben daar al last van ook zij zal af en toe tot aan hun knieën in de 
modder. 

   

  

Ik heb mijn schoenen van binnen, gelukkig droog gehouden, en ik was blij dat ik de bebouwing van 
Eindhoven zag. Vanaf dat punt ging de route af en toe nog door het drassige gebied maar dat heb ik 
vermeden, ik ben er over een mooi geasfalteerd fietspad gelopen. 

ik loop Eindhoven vanaf de Noord Oost kant binnen, het is nog een aardige tippel naar het centrum van de 
stad. Ik loop dwars over het universiteitsterrein en kom uiteindelijk uit bij het station. Net voor het station 
stroomt het riviertje de Dommel. Aan de kracht van het stromende water zie je dat het flink wat water te 
verwerken heeft. 

 

Door de binnenstad op zoek naar een slaapplaats. Morgen de laatste wandeldag van deze serie naar 
Vessem. 

 



Dag 10, Eindhoven naar Vessem 

Ik merk wel dat deze training werkt, het lopen gaat vandaag weer perfect. Dan nog wel een 
paar keer een training van meerdere dagen achter elkaar. Het Kloosterpad heeft nog 5 
etappes die ik kan lopen en dan is dat pad afgerond. Dat ga ik weer even plannen. Vanaf 
maandag kan ik me ook weer inschrijven voor de Vierdaagse Nijmegen, eindelijk weer (mits 
er niets fout gaat) Inmiddels heb ik mijn canping besproken, daar was vorige week een run 
op. Wel een andere camping want mijn geliefde camping werd mij wat te commercieel. Nu 
ziet ik op een camping in Groesbeek zelf, camping de Lubert, dichter bij Nijmegen. 

Maar nu de dag van Eindhoven naar Vessem. Ik heb nu Eindhoven van Noord tot Zuid 
doorgelopen, je leert zo'n stad dan altijd wat beter kennen dan in de auto. Eindhoven is een 
stad met een moderne structuur, heel veel erfgoed vanuit de middeleeuwen zie je niet. 
Eindhoven maakte in de eerste helft en het midden van de twintigste eeuw een explosieve 
groei door. Allesbepalend voor deze ontwikkeling was de groei van het Philips-concern. 
Inmiddels is Eindhoven de 5de grote stad van Nederland. Eindhoven ontstond in een 
moerasdelta van vijf riviertjes: de Dommel, de Gender, de Laak, de Tongelreep en de 
Rungraaf, en dat heb ik gisteren gemerkt, dat moeras. Eindhoven kreeg al in 1242 
stadsrechten, was een ommuurde nederzetting en had een middeleeuwese kerk, daar is 
allemaal niets meer van te zien. Het is zeker geen Utrecht of Amsterdam. 

Mijn dag begon droog in het centrum van de stad. al snel kwam ik bij het stadhuis en het 
van Abbemuseum. Daar loopt weer de Dommel die ik als leidraad had om de stad zuidelijk 
uit te komen. 

 

Lang de Dommel, die ontspringt in Belgie en uitmondt in de Maas bij Den Bosch, leid het pad 
naar de snelwegen rond Eindhoven. Je loopt achter de Hogh Tech Campus van Eidhoven. Het 
lawaai van de snelwegen wordt steeds hoorbaarder. Het is een indrukwekkend gezicht om 
onder de vele flyovers van knooppunt de Hogt door te lopen. 

 



Ik loop nog lang langs de snelweg richting Eersel (B) met aan de andere zijde het indrukwekkende 
complex van ASML, wat is dat groot geworden. Onder de snelweg door en onderlangs Veldhoven kom ik 
aan bij het plaatsje Zandoerle wat ook bij Veldhoven hoort. Zandoerle heeft een brink van gras met bomen 
voor de vroegere veemarkt. Aan de Brink ligt de kapel van Onze Lieve Vrouw in 't Zand. In de 13e eeuw 
stond hier al een kapel. Deze dateert van 1807. 

   

  

Het is vandaag wel wat regenachtig, niet hard, maar je wordt er wel nat van. de route gaat verder naar de 
gehuchten Toterfout en Halve Mijl, de bossen hiertussen staan bekend om de vele prehistorische 
grafheuvels uit de bronstijd. Veel aandacht wordt er niet aan besteed lijkt mij, er staan wat stoffige 
verwijzings bordjes met "Grafheuvels" en een aantal heuvels zijn omringd met houten palen. 

 

Daarna over zandwegen verder naar Vessem met de Lambertuskerk en het Kafarnaüm, de 
pelgrimsherberg. In Vessem ben ik ook geweest met het lopen van het Pelgrimspad, een klein stuk van de 
route was hetzelfde. 

 

  

Hieronder nog foto's van nu van de Lambertuskerk en het Kafarnaüm, de pelgrimsherberg. De herberg 
wordt nu uitgebreid lijkt het. 



   

  

Vanaf hier ben ik met het openbaar vervoer naar Huis gegaan, met de buurtbus naar Veldhoven, met de 
bus naar station Eindhoven, met de trein naar Utrecht en met de tram naar Nieuwegein, reistijd 2 uur en 
39 minuten. Niet echt vervelend hoor, in de buurtbus heb ik de hele rit een busje voor mij alleen gehad.  

Wanneer de overige 5 dagen weet ik nog niet even zien wanneer ik dat kan plannen. Dank weer voor de 
reacties. 

Dag 11, Vessem naar Oirschot

Vandaag gestart voor de laatste vijf etappes van het Kloosterpad, Van Vessem naar Den Bosch, nog vijf 
dagen wandelen.Het beloofd deze week prachtig weer te worden vandaag is het nog wel behoorlijk fris 
maar uitstekend wandelweer. Om op zondag in Vessem te komen is nog niet zo handig de buurtbus van 
Eindhoven naar Vessem rijdt niet op zaterdag en zondag. Ik had een andere bus nodig vandaag en dat is 
de bus van Adie geworden, zij heeft mij naar Vessem gereden om daarna bij haar zus in Son op bezoek te 
gaan. Dat laatste was een toevallige combinatie. 

Vessem is het pelgrimsdorp van Nederland, Ik was hier al geweest met het Pelgrimspad en vandaag heb 
ik ook regelmatig de route van het Pelgrimspad gekruist of een stuk gelopen. Vessem uitlopend, eerst 
langs de molen en later zie je dat het net carnaval is geweest.

  

 

Al redelijk snel kom ik aan bij de Landschotse heide. Deze heden ben ik ook over getrokken met het 
pelgrimspad. De routes komen af en toe samen maar ik heb nu weer een ander stuk van dit gebied 
gezien. Het is best wel druk vandaag op de heide, het voordeel daarvan is dat je nogal eens gesprekjes 
heb onderweg.



  

 

Er is erg veel water op deze heide, een groot gebied is vroeger landbouwgebied geweest en om gevormd 
tot een groot natuurgebied.

Voorbij de heide kwam ik tussen de bossen en de weides een apart beeld tegen. Het is het beeld van de 
Beerse strijkster. In 1865 op witte donderdag sloeg de bliksem in de kerk van Middelbeers. Op dat 
moment waren er een aantal vrouwen aanwezig wat voor één van hen dat fataal werd. Maar één van hen 
kreeg als gevolg van de bliksem helende krachten. Mensen kwamen van heinde en verre om door haar 
bestreken te worden. Door mijn hand tussen haar handen te bewegen kan dit wellicht verlichting hebben 
gegeven. Ik liep als een kievit verder.

Langs een boskapelltje liep ik verder naar de kapel van de Heilige Eik.ook daar ben ik met het 
Pelgrimspad geweest. Het is een komen van gaan van bezoekers die een kaarsje aansteken en een klein 
schietgebedje doen, heel bijzonder. Ik slaap vandaag bij Tiny en Harrie een Vrienden op de Fiets plek. 
Tiny gaf aan dat iedere dag daar al vanaf zeven uur mensen komen. Ik zit toch bij veel mensen een diep 
geloof dat dit ergens goed voor is. Tiny gaf ook aan dat nu met Oekraïene het nog drukker is.



Hier vandaan is het niet ver meer naar Oirschot, langs de Heras hekken fabriek kom ik onder de snelweg 
A58 door in Oirschot aan. Al snel loop je langs het klooster Nazareth. 

De congregatie Zusters Franciscanessen is niet weg te denken uit Oirschot. In de twee eeuwen dat de 
zusters er wonen, hebben ze een grote invloed gehad op zorg en onderwijs. Van oorsprong verdiepten de 
zusters zich vooral in gebed. Aan het einde van de negentiende eeuw veranderde dat behoorlijk en gingen 
de zusters werken in de zorg en het onderwijs.

Aan het begin van de twintigste eeuw paste het gebouw niet meer bij de omvang en activiteiten van de 
orde. De zusters kozen voor nieuwbouw en gaven architect Jan Stuyt de opdracht. Deze architect had een 
bijzondere stijl en liet zich inspireren door de christelijke architectuur van het Midden-Oosten. Dat is in het 
huidige klooster Nazareth terug te zien.

In de jaren zestig werden veel taken in zorg en onderwijs overgenomen door lekenorganisaties. Er traden 
minder zusters in en groepjes religieuzen verlieten het moederhuis om in kleinere gemeenschappen 
elders samen te wonen. Het klooster werd een jas die steeds ruimer kwam te zitten. In een aantal 
gebouwen kwamen woningen en een zorginstelling. Hieronder een foto van een klein deel van het oude 
gebouw.

Inmiddels zit ik in mijn zomerhuisje van Tiny en Harrie, ale restaurants hier zitten vol dus het wordt 
vandaag de snackbar die hier om de hoek zit. Morgen loop ik volgens de beschrijving naar Berkel-Enschot 
maar ik zit dichter bij Tilburg. Ik zit net achter het klooster waar La Trappe gebrouwen wordt, morgen 
meer. 

 
Dag 12; Oirschot naar Berkel Enschot

Vandaag wordt een prachtige wandeldag het weer is geweldig de wind is lang niet meer zo koud en de 
zon staat hoog aan de hemel, wat wil je nog meer. Eerst in Oirschot proviand ingeslagen voor de lunch en 
het avond eten. Ik weet dat ik geen enkele supermarkt onderweg nog tegen kom, en waar ik overnacht is 
het dichtstbijzijnde restaurant op 4 km afstand in Tilburg. Vandaag wordt een tocht door de 
natuurgebieden, langs het riviertje de Beerse, het natuurreservaat Kampina en de Oisterwijkse bossen en 
vennen. Het wordt wat eentonig maar het stuk langs de Beerse en een gedeelte van Kampina had ik al 
eerder gelopen met het Pelgrimspad maar dan de andere kant op en dat ziet er weer heel anders uit. 
Oirschot is net een museum dorp het centrum kent prachtige huizen en gebouwen. Daarnaast is Oirschot 
vergeven van namen verwand aan het katholicisme. Vele straten zijn genoemd naar kloosterorders 
functies in het katholicisme of gebouwen die met het katholicisme te maken hebben bijvoorbeeld het 
Kloosterpad. Waar mijn tocht vandaag begint, loopt tussen twee huizen een steegje, net een museum. De 
blauwe lucht van vandaag kom je op alle gemaakte foto's tegen.



Al na een half uur kom ik bij de Sporendonkse watermolen die ik ook al ken van het Pelgrimspad. Vanaf 
hier loop ik verder langs de Beerse.

De Spoordonkse Watermolen - stamt uit 1453 en draait volledig op waterkracht van de Beerze. De 
oorspronkelijke bouw was van hout, maar in 1868 vervingen de voorouders van de huidige eigenaar de 
romp van de molen door een stenen muur. 

In de jaren zeventig raakte de watermolen in verval. De huidige molenaar, Emile van Esch, herstelde de 
watermolen in oorspronkelijke staat. Sinds 1995 draait de watermolen weer op volle toeren.

 



Dan kom ik op Kampina, een stuk loop ik hetzelfde als met het Pelgrimspad maar snel splits de route en 
loop ik over een ander deel. Wat een water op dit moment. De Kampina telt tientallen vennen, net als de 
nabijgelegen Oisterwijkse Bossen en Vennen. De meeste vennen ontstonden in de laatste ijstijd. De 
poolwind blies het zand tot heuveltjes en in de uitgestoven laagtes die zo ontstonden bleef het regenwater 
staan. Door de onderliggende leemlaag liep dat water niet weg. 

In een stukje overgang tussen de twee natuurgebieden ligt het feestterrein van Piet Plezier, de route loopt 
over het terrein van deze organisatie. Heel lang, heel lang geleden heb ik hier op een familiefiets gefietst, 
ik ken mensen die daar hun familieuitje hebben gehouden, ha, ha. De toeristentrein staat nu nog stil.

Vanaf hier begint mijn tocht door de Oisterwijkse bossen en vennen, prachtige plekken, en dit gaat 
kilometers door tot het eindpunt van vandaag.

  

 



Vandaag met dit mooie weer ben ik niet de enige wandelaar in het bos zijn heel veel mensen aan het 
wandelen. Iedereen lijkt vrolijk te kijken en vergeet alle ellende in het oosten van Europa. Ik kom aan bij de 
kapel van de onze Lieve vrouw van de vrede. Deze kapel is gebouwd in 1939 in opdracht van Carol 
Schade als dank voor het feit dat hij een auto-ongeluk had overleefd. Na de Tweede Wereldoorlog is de 
kapel toegewijd aan O.L.V. van de Vrede. De oorlogsslachtoffers uit Moergestel worden er herdacht. In de 
kapel hangt een gedicht over vrede, Een gedicht dat meneer P. eens zou moeten lezen en tot zich zou 
moeten laten doordringen.

De bossen uitlopend, de snelweg over en kom ik aan bij de Abdij van Koningshoeven. 

Hier worden in samenwerking met de monniken van abdij O.L.V. van Koningshoeven alle La Trappe bieren 
ontwikkeld en gebrouwen.Wereldwijd zijn er slechts zeven Trappistenbieren die het logo Authentic Trappist 
Product mogen voeren. Zes hiervan komen uit België, één uit Nederland en dat is La Trappe. Alleen als 
het bier binnen de muren van een Trappistenklooster onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de 
monniken gebrouwen wordt, mag het de naam ‘Trappistenbier’ dragen. Een deel van de opbrengst van de 
La Trappe bieren gaat naar de kloosters in Indonesië en Oeganda, die vanuit Koningshoeven zijn 
voortgekomen. Toen de trappisten zich in de buurt van Tilburg vestigden, ging het aanvankelijk niet zo 
voorspoedig. Ze huurden drie hoeves van een fabrieksbaas, maar de grond was schraal en het werk 
leverde niet genoeg op om van te leven. Een van de eerste paters was de zoon van een brouwer uit 
München en begon een brouwerij. La Trappe staat nu bekend om de ambachtelijke, zwaardere bieren. De 
trappisten hebben een sterke band met de natuur. Hierin zie je het innovatieve en ondernemende karakter 
van de trappisten terug. Zo is er een ingenieus waterfilteringssysteem aangelegd. Het water wordt deels 
gezuiverd door planten en teruggegeven aan de natuur. In 2025 hopen de trappisten klimaatneutraal te 
zijn. Een streven dat goed past bij een orde die van oudsher goed wist in te spelen op ontwikkelingen in 
de samenleving.

De gebouwen van de abdij zien er top onderhouden uit, de brouwerij zit op het kloosterterrein in 
nieuwbouw. Je kan zien dat hier geld verdient wordt. Naast bier maakt men ook broodgerechten en kazen. 



Dat zal niet alleen door een monnik er gebeuren op dit moment zijn er nog 18 monniken in het klooster 
aanwezig. Ondanks dat is er toch verjonging met novicen op dit klooster.

  

 

  

En natuurlijk heb ik even het proeflokaal opgezocht en een beoordeling gedaan van wat de monniken hier 
maken.

Hierna "strompelend" naar mijn B&B dat pal achter het klooster ligt. Weer een mooie plek, een warme hap 
heb ik bij me en hoef de deur niet meer uit. Morgen iets minder ver dan vandaag naar Biezenmortel, ik 
overnacht iets verder in de buurt van Haaren.

 
Dag 13, Berkel-Enschot naar Biezenmortel

Vandaag naar Biezenmortel, een plaatsje waar ik nog nooit van gehoord had, het ligt vlakbij Haren. 
Vannacht geslapen in een B&B net achter de abdij Koningshoeven. Weer een prachtige plek en een 
prachtige accommodatie. Na het overheerlijke ontbijt weer op pad naar Biezenmortel. Vandaag niet zo'n 
grote afstand ongeveer 20 km. Ik heb Hans en Petra van mijn overnachting's plek voor vanavond al 
ingeseind dat ik vanaf drie uur en waarschijnlijk al ben. Het was vanochtend frisser dan gisteren, in het 
begin zelfs met de handschoenen aan gelopen. Er was veel meer wind dan gisteren. Je passeert een 
wirwar van snelwegen, de weg van Tilburg naar Den Bosch en de weg van Tilburg naar Eindhoven beide 
moet ik twee keer onderdoor. De abdij ligt redelijk dicht bij de snelweg, dat is jammer want de herrie hoor 
je continu. Ik loop net tegen de grens van Tilburg aan om aan te komen bij het landgoed MoerenBurgh. Je 



moet hier wat voorstellingsvermogen hebben want een eerste instantie was hier een waterzuivering. De 
betonnen bakken liggen er allemaal door. Maar men heeft hier de resten gevonden van een oud huis. De 
contouren zijn in staal nagebouwd. Het is wat je van maakt.

  

Weer terug onder de snelwegen door richting Oisterwijk. Rechts zie je de Oisterwijkse bossen en vennen 
liggen, de route gaat nu boven langs de bossen. Over boeren zandwegen en over zeer drassige paden, 
die had ik deze dagen nog niet gehad. Op een plek was er bijna niet door te komen, verderop bij een 
mooie hangbrug kwam ik een wandelaar in tegenover gestelde richting tegen. Hij waarschuwde mij voor 
de nattigheid, later merkte ik dat hij het ergste stuk nog zou krijgen.

Tegen 11 uur kom ik in Oisterwijk aan, best een grote plaats. Als eerste kom ik langs de Sint Petruskerk 
een kerk van architect Pierre Cuypers. De architect van onder andere in het Rijksmuseum in Amsterdam, 
in het Rijksmuseum zie je duidelijk zijn kerkelijke trekjes.

  

Op het plein voor de kerk staat het standbeeld van Pater Adriaan Poirters. Adriaan Poirters (1605-1674) is 
geboren in Oisterwijk en was jezuïet. Hij was leraar, geestelijke en schrijver van gedichten. Het bekendste 
werk van Poirters is Het Masker van de Wereldt, in 1646 uitgegeven en meer dan zestig keer herdrukt. In 
1911 werd in Oisterwijk een comité samengesteld om een standbeeld voor Poirters te laten oprichten. Op 
19 september 1926 werd het monument onthuld.



 

In Oisterwijk even tijd voor mijn boodschappen voor het eten van vanavond en tijd voor een kop koffie. Het 
restaurant tegenover de Albert Heijn was nog gesloten maar gelukkig kon ik bij de HEMA koffie halen. Na 
deze rust de winkelstraat van Oisterwijk verder doorgelopen. Het zal in de zomer best een gezellig dorp 
zijn, verderop bij het oude raadhuis zijn er veel meer restaurants. Het klooster Catharinaburg heb ik 
overgeslagen, het is ook tegenwoordig geen klooster meer. Zie de Oekraïense vlag op het raadhuis.

Na Oisterwijk kom ik in de buurt van het riviertje de Nemer. Iets verder is het kasteel Nemerlaer. Kasteel 
Nemelaer wordt voor het eerst in 1303 in de archieven vermeld; genoemd naar het riviertje de Nemer en 
Laer, een open plek in het bos. Het kasteel was oorspronkelijk een middeleeuwse versterkte burcht, die in 
de 18de eeuw werd omgebouwd tot een omgracht landhuis. Het huis heeft nog bouwelementen uit de 
14de en 15de eeuw. In 1852 werd het gebied gekocht door Andreas van den Bogaerde van Terbrugge, de 
eerste Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, als huis voor zijn zoon Donatus. Door ruzie met 
zijn familie liet Donatus bij testament bepalen dat zijn jonge neefje pas op zijn tachtigste het kasteel mocht 
gebruiken. Dat was pas in 1964, waardoor het huis bijna zeventig jaar onbewoond was. De familie 
verkocht het landgoed toen meteen aan Brabants Landschap. Het kasteel was jaren niet onderhouden, 
net als de omgeving maar werd na de aankoop helemaal opgeknapt. Het riviertje de Nemer is weer 



aangesloten op de slotgracht en is volledig schoongemaakt door een halve meter vervuild slip van de 
bodem te halen. En ik was er echt. Grappig, nadat ik dit allemaal heb geschreven komt dit verhaal over 
het kasteel mij bekend voor. Met het Pelgrimspad heb ik dit ook beschreven, maar toen liep ik aan de 
andere kant van het kasteel een andere route.

  

Verderop kwam ik nog een mooi verhaal tegen over een spoorwegovergang die nimmer weg mag, lees de 
borden. Donatus heeft het niet gewonnen, al heeft hij er zeker geen weet meer van.

   

Dan loop ik langs de plaats Haaren en val mij wat vreemds op, boeddhisme, christendom, alles is 
vertegenwoordigd op 't Hurkenpad, grappig.

Mijn overnachting's plek is in Haaren maar het is er nog wat te vroeg voor, ik besluit dan door te lopen 
naar Biezenmortel. Mijn ervaring is als je iets wil bekijken kun je dat beter in de middag doen dan in de 
ochtend dan is er altijd veel gesloten.Mijn doel was om door te lopen naar het land Park Assisië. De 
geschiedenis van Landpark Assisië begint op 19 januari 1901. Een vrouw schonk toen 45 hectare grond 
met 3 boerderijen aan de kerk. Haar vader was jarenlang verzorgd door broeders in Boekel en zij wilde 



graag wat terugdoen. De broeders openden op de grond in Biezenmortel een verzorgingstehuis voor 
mensen met een beperking. Op 12 januari 1904 gingen de eerste bewoners op het landpark wonen. Nu 
(2022) wonen er 220 mensen. De broeders Penitenten waren vernieuwers in de zorg zonder dat ze dat 
bewust nastreefden. Zij zagen de zorg voor mensen met een beperking namelijk niet als iets bijzonders. 
Het paste bij hun levens- en geloofsovertuiging. Juist dat maakt hen bijzonder gewoon. De broeders zijn 
inmiddels gestopt maar hun werk gaat door.

Ik kom aanlopen vanaf de verkeersweg Tilburg naar Den Bosch. Er staat een groot kruisbeeld. En dan 
verder over een lange weg met grote beuken.

  

En aan het einde van deze laan begint het park Assisië. Links en rechts oude gebouwen met functies als 
restaurant, dorpshuis, boerderij en veel meer. En aan de kop van de laan de kapel met een groot Heilig 
Hart beeld ervoor. Je komt hier natuurlijk veel mensen met een beperking tegen, die hier wonen of 
overdag hier zijn. Een heel complex, petje af voor de begeleiders.

Nog even een stukje terug gelopen richting Haaren voor mijn overnachting's plek. Morgen de één na 
laatste dag van het Kloosterpad, morgen loop ik naar Vught. Hemelsbreed licht dat dichtbij maar het is 
toch nog 23 km en de extra kilometer die ik moet lopen om weer in Biezenmortel te komen. Ik hoorde Paul 
Paulusma net zeggen dat het mooi weer wordt morgen dus daar reken ik maar op.

 

 



 

 
Dag 14, Biezenmortel naar Vught 

Vanuit mijn tuinhuisje is de zon al zichtbaar, met een witte vries gloed over het gras. Maar vandaag veel 
minder wind dus veel minder koud en later op de dag werd de zon alleen maar feller en warmer. Vanaf de 
overnachting's plek eerst weer naar het landgoed Assisië, weer dwars over het terrein langs de kapel en 
het voormalige klooster richting Biezenmortel. Even een andere blik op het klooster en kapel.  

 

Rond Haren en Biezenmortel zitten ontzettend veel Kwekerijen van planten en bomen. Haren is overigens 
gemeente Oirschot en Biezenmortel is gemeente Tilburg, zit wat vreemd in elkaar. 

   

  

Na Assisië kom ik snel in Biezenmortel. Naast de broeders Penitenten die Assisië stichten kwamen er ook 
Kapucijners naar Biezenmortel om er een klooster te stichten. Rond dit klooster met kerk ontstond het 
huidige dorp Biezenmortel. De kapucijners hebben in 1966 het klooster verlaten, daarna hebben er nog 
Francicanessen geleefd en later is het een retraitecentrum geworden. Nu is het een groepsaccomodatie. 



   

  

Vanuit Biezenmortel loop ik via wat landweggetjes en bospaden naar de Loonse en Drunense Duinen, met 
het Kloosterpad loop je net langs de rand van het natuurgebied, met het pelgrimspad ben ik er dwars 
overheen gegaan. Op het pad veel omgewaaide bomen waar ik onderdoor of overheen moest kruipen. 
Over het algemeen zijn de paden wel vrij gemaakt maar hier niet. Er kwam iemand te paard voor mij uit 
maar die moest terug, het paard kon er niet tussendoor. Op de Loonse en Drunense duinen paarden 
genoeg. 

 

De route van het Pelgrimspad en het Kloosterpad gaan beiden richting de IJzeren Man bij Vught. Maar 
gelukkig allebei grotendeels een andere route. De route van het kloosterpad gaat over een groot 
natuurgebied met grasland, en juist vandaag met dit mooie weer is het een prachtige tocht. Het lijkt 
oneindig maar dat valt wel mee je loopt van bankje naar paaltje 

 

De route over het gras eindigt bij de Bossche weg, een lange rechte weg dat nu een breed mooi fietspad 
is. Voor de afwisseling gaat de route af en toe van dat fietspad af om over bospaden te lopen. Uiteindelijk 
kom ik bij VOORMALIG RETRAITEHUIS DE GULDENBERG. De Guldenberg is in 1966 gebouwd als 
retraitehuis voor de Jezuïeten. Het was een voortzetting van retraitehuis Loyola in Vught. Nadat de paters 
in 1973 hun activiteiten stopten nam stichting Guldenberg het gebouw over en gebruikte het als 
conferentie-, trainings- en opleidingscentrum. Vanaf 1985 is Hotel De Guldenberg hier gevestigd. Mooi tijd 
voor de lunch, het is inmiddels 12 uur geweest. Werd met open armen ontvangen en heb koffie besteld, 
die was goed en ook maar een uitsmijter besteld, ik had deze week nog geen een keer in een restaurant 
een lunch gehad, zelfs geen diner. Het was heerlijk. 



 

Tijdens deze lunch lang met twee mannen gesproken over al mijn tochten, een van hen had de fiets 
genomen en de ander de auto naar Santiago de Compostella.  

Even hierna doorstappen naar de grote plas De IJzeren Man, net bij het begin van de plas splitsten weer 
de routes van Pelgrimspad en Kloosterpad die toch weer een stuk hetzelfde waren, nu ook in dezelfde 
richting. De vorige keer ben ik helemaal om de plas heen gelopen nu alleen maar onderlangs. Ik kwam 
nog wel langs mijn overnachtingsplek van toen. 

 

Ik kom nu in een gebied te zuiden van Vught waar ik niet eerder ben geweest, het ligt aan de oostkant van 
de weg Den Bosch Tilburg, de weg met de stoplichten die naar Tilburg loopt. De route gaat bewust zo 
want ik kom nog langs twee van een soort kloosters. Het landgoed Sparrendaal. 

In 1787 kopen de Bossche wijnhandelaren Thomas en Augustinus van Rijckevorsel een stuk grond ter 
ontginning. De overheid geeft op dat moment subsidies om naaldbomen te planten om de grond te 
ontginnen. De familie laat sparren planten. Vandaar de naam van het landgoed: Sparrendaal. In 1804 
bouwen zij hier het landhuis ‘Oud- Sparrendaal’. 

In het Belgische Scheut, sticht de Vlaamse priester Theophiel Verbist in 1862 de Missionarissen van 
Scheut. In 1899 krijgen deze missionarissen ‘Oud Sparrendaal’ en 38 hectare grond cadeau. Ze richtten er 
missiehuis Sint Franciscus Xaverius op, met als doel meer Nederlanders te rekruteren voor het 
missiewerk. Ze gaan lessen en cursussen geven. De groeiende broederschap bouwt in 1929 vlak naast 
het oude landhuis een nieuw complex met een kapel ‘Nieuw Sparrendaal’. Een kleinseminarie met 
internaat voor jongens die de wens hebben om missionaris te worden. Het internaat wordt het Missie-
College Sint Fransiscus Xaverius genoemd. In 1958 stelt Sparrendaal het missiecollege open voor 
externen en gaat Xaveriuscollege heten. In 1960 komt ministeriële erkenning als gymnasium. Op het 
terrein van Sparrendaal verrijst in de loop van 1963 het nieuwe internaat: Steffenberg. Dit is van 1971 tot 
1998 een blindeninstituut geweest. In 2008 vertrekken de laatste missionarissen uit Sparrendaal. Ze gaan 
naar een verzorgingstehuis in Teteringen. Nieuw-Sparrendaal wordt in 2009 gesloopt om plaats te maken 
voor twee landhuizen. Hieronder het huis Sparrendaal en de andere foto is van nieuw Sparrendaal. Niet 
het oorspronkelijke. 



 

  

 

  

  

Even verderop in het bos een begraafplaats. Op deze begraafplaats liggen de overleden Missionarissen 
van Scheut. Er wordt nog steeds begraven, recente graven zijn van 2020, 2021 en 2022. 

Nog even het laatste stuk naar Vught naar mijn overnachting's plek daar. Ik loop even door naar een Lidl, 
die in de buurt zit, om wat boodschappen te doen voor het avond eten. Morgen de laatste etappe naar 
Den Bosch, Volgens de gegevens is dat niet zo heel ver, maar dat weet ik pas als ik er ben. Hemelsbreed 
is Den Bosch niet ver weg maar ik loop via Sint-Michielsgestel dus een behoorlijk ommetje. 

 

Dag 15; Vught naar 's Hertogenbosch 

De laatste dag van het Kloosterpad ca. 340 km rond. De etappes zijn niet allemaal even mooi en vaak 
gaat het om natuurwandelingen, niet verkeerd natuurlijk. Er zijn geen tot weinig kloosters te bezichtigen, 
en de meeste klooster hebben een andere functie gekregen. Toch merk je wel wat bijzonder het is wat al 
die klooster gemeenschappen in beweging hebben gebracht, te denken aan psychiatrische zorg, zorg 
voor mensen met een beperking, opzetten van coöperaties voor bijvoorbeeld boeren, ziekenzorg, 



thuiszorg, onderwijs, armenzorg etc.. dat hebben ze toch maar gedaan en vaak bij gebrek aan 
kloosterlingen overgedragen aan leken. Dat is wat je opsteekt van het Kloosterpad.  

Vandaag vroeg op pad voor de laatste etappe, het ontbijt was al om 8 uur want de gastvrouw moest gaan 
werken. Je kan dan weg gaan wanneer je wilt en de deur achter je dicht trekken. Om half negen vertrok ik 
dan ook vanuit Vught Zuid. De route loopt vandaag via Sint Michielsgestel aan de andere kant van de 
spoorlijn en de A2 van Den Bosch naar Eindhoven, om daar overheen te gaan moet ik wat slingers 
maken. Net voor de A2 kom ik weer bij een voormalig klooster. 

De Fraters van Tilburg kochten in 1902 Huize Steenwijk aan de Boxtelseweg 58-60 in Vught om er een 
rustoord voor oude en ziekelijke fraters te vestigen. Het huis dateert van 1840. Het zou de basis worden 
voor drie kloosters: het Fraterhuis H. Joachim, Huize Emanuelle en de Communiteit Eleousa. Deze 
congregatie is vooral bekend vanwege de grote rol die zij speelde in het onderwijs. De fraters richtten 
scholen op, gaven zelf les en ontwikkelden lesmethodes. Ze gaven niet alleen in Brabant les, maar ook 
overzees zoals in Suriname. In de jaren zestig kregen de fraters gezelschap van een andere Tilburgse 
orde: de Zusters van Liefde. In de jaren negentig leek het erop dat de gebouwen gesloopt zouden worden. 
Dankzij ambitieuze plannen van ondernemers werd het complex gered van de sloop. Het complex is een 
vergader- en congrescentrum met een hotel geworden. In Kloosterhotel Zin ligt de nadruk op rust en 
meditatie. De fraters kregen een nieuw onderkomen op het terrein. 

 

Na een tijdje kom ik aan in Sint Michielsgestel, de route daar loopt wat vreemd, je moet een behoorlijk stuk 
omlopen om langs de bezienswaardigheid van Sint Michielsgestel te komen, het Rooms Katholieke 
instituut voor doven en slechthorenden. De tweede foto heb ik van internet geplukt. 

   

  

Boerenzoon Martinus van Beek (geb. 1790) werd in 1821 kapelaan in Gemert, een jaar later leraar aan de 
Latijnse School en in 1825 rector van die school. In Gemert woonden vier doofstommen, die geen 
godsdienstonderwijs hadden gehad omdat niemand wist hoe men doven iets kon leren. De kapelaan en 
leraar nam daar geen genoegen mee en verdiepte zich in het onderwijs aan doven. Hij maakte zich het 
vingeralfabet en gebarentaal eigen en begon in 1828 met het onderwijs aan doven. Geleidelijk stroomden 
doven van buiten Gemert toe. In 1835 had de kapelaan 32 leerlingen en nam hij ontslag als rector van de 
Latijnse School. Hij verplaatste de lessen aan doven naar het dominicanenklooster in Gemert, maar al 
snel dreigde het werk hem boven het hoofd te groeien. Daarop stelden de vicarissen van ’s-
Hertogenbosch en Breda hem landhuis Nieuw Herlaer ter beschikking. In 1840 verhuizen veertig 
doofstommen van Gemert naar Sint-Michielsgestel.  



Maar ook nog een ander mooi lenteplaatje in Sint Michielsgestel. 

 

Over de dijk langs de Dommel dan verder richting Den Bosch, langs kasteel Nieuw Herlaer. Het complex 
is sinds 1973 een rijksmonument en de huidige bebouwing stamt grotendeels uit de negentiende eeuw, 
gebouwd als klooster en gesticht. Van de oudere bebouwing is de vijftiende-eeuwse ranke achtkante 
traptoren met ingesnoerde spits bewaard gebleven, waar een achttiende-eeuws deel omheen is gebouwd. 
Bouwgeschiedenis Het eind-veertiende-eeuwse kasteel lag oorspronkelijk achter de nog bestaande 
traptoren die in de vijftiende eeuw gebouwd is.  

   

Via landgoed Haanwijk loop ik weer richting de A2. Landgoed Haanwijk is van het Brabants Landschap en 
bevat eeuwenoude bomen, historische dijkjes, een landhuis, een bakhuisje, een veerhuis en boerderijen. 
Tijdens de Romeinse tijd was hier al sprake van bewoning. Vandaar dat hier een klein archeologisch 
museum is dat aandacht vestigt op de Romeinse geschiedenis. Helaas niet open op donderdag. 

 

Onder de snelweg A2 door kom je bij het moerasgebied dat ten zuiden van Den Bosch ligt. In de verte de 
contouren van Den Bosch, de Sint Jan en veel bouwkranen. Ik heb een panoramafoto genomen en een 
ingezoomde foto. Het gebied zie je op de eerste foto op de kaart, ik sta bij de speld bij de A2 / A65 en 
fotografeer richting Den Bosch. 



 

 

En de ingezoomde foto vanaf hetzelfde punt. 

 

Ik loop links van dit gebied verder over de dijk langs de Dommel, net voor Den Bosch moet ik met een 
handbediend pontje naar de overkant om de stad in te komen. 

 

Ik ben er bijna, nog even langs het stads klooster van Den Bosch wat redelijk dicht bij het station ligt. 
Stadsklooster San Damiano is een in Nederland unieke samenwerking van de verschillende orden binnen 
de franciscaanse familie. In het klooster wonen franciscanen, kapucijnen, clarissen en leden van de derde 
orde samen. Zij leven ieder volgens hun eigen regel, maar toch onder één dak. De Franciscaanse 



Beweging een vereniging die het gedachtegoed van Franciscus en Clara van Assisi op een 
laagdrempelige manier in de samenleving uitdraagt, is in hetzelfde pand gehuisvest. Daarmee is 
Stadsklooster San Damiano een uniek franciscaans centrum. 

  

Het Kloosterpad zit er op, ik ga met het OV naar huis, naar Nieuwegein. Het waren mooie trainings weken 
voor het vervolg van de Via Francigena, van Lucca naar Rome. Ik vertrek 13 april naar Lucca en op 14 
april mijn eerste wandeldag. In 20 wandeldagen naar Rome. Nog even tussendoor, op 28 maart, mijn 
rechter oog aan staar laten opereren, 11 april controle en 13 april weg met helder zicht. Dank voor 
diegene die of via Facebook of via whats app of anders hebben gereageerd, erg leuk.


