Fietsen doe je in Brabant!
Alleen op speciaal verzoek is de kapel van binnen te 

Religieuze ontdekkingstocht
door Brabant

bezichtigen. Ook Oud-Gastel heeft een kerk van formaat die 
je niet in een gemiddeld Brabants dorp aantreft. De kerk is
neogotische stijl gebouwd. De toren stamt uit de tweede helft
van de vijftiende eeuw en is ongeveer 70 meter hoog. Hij is

Routebureau Brabant wijst u de weg!

daarmee, na de toren van de Grote Kerk in Breda, de hoogste

Op zoek naar routes in Brabant? Op www.routebureaubrabant.nl vindt

toren in West-Brabant.

u informatie over wandel-, fiets-, skate-, ruiter-, auto- en vaarroutes in

Fietsroute de Brabantse Delta

Brabant.
In de zeventiende eeuw was Zegge al een bekend Mariabedevaartsoord. In de negentiende eeuw kwam de pelgrimstraditie

Ontdek, proef en beleef het gebied van u
 itersten

in een nieuwe fase toen zij werd onderbouwd met de legende

Brabant is bijzonder. Alle ingrediënten voor bijzondere ervaringen en

over een schipper, die in de veertiende eeuw schipbreuk leed

ontmoetingen zijn hier aanwezig. Kom en ontdek zelf de vele facetten

en beloofde dat hij, als hij gered zou worden, een kapel ter ere

van Bijzonder Brabant. www.bijzonderbrabant.nl

van Maria zou bouwen. Een andere legende gaat als volgt: een
herder vindt een Mariabeeld bij een put in een bos. Het beeld

Dit project is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Schatten

keert steeds op eigen kracht terug naar de vindplaats, waar

van Brabant (het culturele programma van de Provincie Noord-Brabant)

uiteindelijk de kapel gebouwd wordt.

en REAP West-Brabant (samenwerking Provincie Noord-Brabant, Kamer

Fietsroute van 43 kilometer

van Koophandel Zuidwest (en SvB) Nederland en Sociaal Economische

op basis van het verhaal

Samenwerkingsverband West-Brabant).

‘Het onbekende graf van

Het neogotische gebouw aan de Hofstraat in Hoeven was
vroeger het grootseminarie (priesteropleiding) van het bisdom
Breda. De bekende architect Pierre Cuijpers heeft dit seminarie

Schatten van Brabant

in neogotische stijl gebouwd. Binnen zijn onder meer schitte-

Het doel is om meer mensen - van jong tot oud - te interesseren voor

rende glas-in-loodcomposities te zien.

kunst, cultuur en cultuurhistorie. En dus geeft Schatten van Brabant ons

Giancarlo’ geschreven door
Joke van Rijckevorsel

verleden nieuwe betekenis: een betekenis voor nu en voor de toekomst.

Informatie verhalenboek en andere fietsroutes

Kijk voor het volledige programma op www.schattenvanbrabant.nl.

Het verhaal waar deze fietsroute op gebaseerd is, is in zijn geheel
te lezen in het verhalenboek “Het Brabant Mysterie”- Schatrijke
verhalenbundel. Het B
 rabants Bureau voor Toerisme heeft
hiervoor een verhalenwedstrijd georganiseerd en dit verhaal
is één van de winnaars. Het verhalenboek is verkrijgbaar bij
de VVV-kantoren en in de grotere boekhandel voor “14,95.
Deze fietsroute is uitgegeven in de reeks ‘Religieuze ontdekkingstocht door Brabant’ op basis van het fietsknooppuntennetwerk.
In de reeks zijn zes routes verschenen verspreid over geheel
Noord-Brabant. De fietsroutes zijn gratis als u het boek koopt.
Ze zijn ook los verkrijgbaar voor “1,50.

Toeristische informatie
VVV Tilburg, Spoorlaan 364, Tilburg
VVV Hilvarenbeek, Paardenstraat 1, Hilvarenbeek

Colofon:
Uitgave oktober 2008. Deze fietsroute is met de meeste zorg samengesteld door
Routebureau Brabant. Fotografie Routebureau Brabant, Tilburg, Linn de Kort
Fotografie, Tilburg en anderen Ontwerp Van Riet Ontwerpers, ‘s-Hertogenbosch
Druk Drukkerij Gianotten, Tilburg
Mocht u onderweg kapotte of vernielde borden tegenkomen of er ontbreekt
een bord, dan kunt u dit doorgeven via routebureaubrabant@bbt.nl of via
telefoonnummer 013 465 67 29.

41,50

Korte impressie

‘Het onbekende graf van Giancarlo’

LEGENDA
Fietsroute

Horeca

Van een rommelmarkt in Roosendaal had ik twee ingebonden
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jaargangen van de Katholieke Illustratie meegebracht en de ver
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Bezienswaardigheid

Dagrecreatie

koper had me ook nog een schoenendoos met oude bidprentjes
uit Oudenbosch in de hand geduwd. Thuis kon ik mijn nieuws
gierigheid niet bedwingen en begon ik te snuffelen in de doos,

Speeltuin

die had toebehoord aan Kees van H. Er zaten nog meer dingen
in de doos: verschillende brieven, een notitieboekje en een
dichtgeplakte envelop. De brieven waren van Giancarlo Astrua
en hadden geen datum. Ik maakte de dichtgeplakte envelop
open en las daar een groot geheim….

De brief maakte veel vragen bij me los. Ik wilde achter de waarheid komen en struinde het internet af op zoek naar antwoorden. Daarnaast ben ik meteen naar de Basiliek van St. Agatha
en Brabara in Oudenbosch gegaan. Daar zag ik de scheuren in
de vloer.. Zou de brief de waarheid onthullen??

Joke van Rijckevorsel

Ga zelf een kijkje nemen in de Basiliek van St. Agatha en

Routebeschrijving:

Bezienswaardigheden en religieus erfgoed:

Barbara in Oudenbosch. Misschien ziet u daar ook de scheuren

• Deze fietsroute start bij knooppunt 78 in Hoeven, op de 

De omgeving van Oudenbosch herbergt veel religieus erfgoed. In Ouden-

in de vloer, die dit grote geheim laten doorschemeren.

kruising van De Heul en de Sprangweg.
• Vanaf hier volgt u respectievelijk de centrumverbinding door het

bosch alleen al kunt u verschillende bezienswaardigheden bekijken.
Allereerst natuurlijk de Basiliek van H. H. Agatha en Barbara. De Basi-

centrum van Hoeven in de richting van knooppunt 31. 

liek is een verkleinde kopie van de Sint-Pieter in Rome. De initiatief

U komt ook door het centrum van Oudenbosch, waar de 

nemer voor het bouwen van deze kerk is pastoor Willem Hellemons

Basiliek duidelijk te vinden is.

(1810-1884). Vlakbij de Basiliek vindt u het Nederlands Zouavenmuseum.

• U vervolgt uw weg richting knooppunt 31 en knooppunt 33.

Oudenbosch was van 1864 tot 1870 het voornaamste vertrek- en verza-

• Vanaf knooppunt 33 neemt u de centrumverbinding door Standdaar-

melpunt van de Nederlandse jongens die lid waren geworden van de

buiten. U blijft knooppunt 27 volgen en daarna knooppunt 28 en 31.
• Na ongeveer twee kilometer na knooppunt 28 gaat u rechtsaf de
Barlaqueseweg in (centrumverbinding). Zo komt u uit in Oud Gastel.

zouaven, het pauselijk vrijwilligerskorps ter verdediging van de Kerke
lijke Staat. Het arboretum in Oudenbosch is ontstaan uit kloostertuinen
van het Instituut Saint-Louis, indertijd een bekend jongensinternaat, en

• In het centrum houdt u knooppunt 70 aan.

het voormalige jezuïetenklooster. Breng hier ook een bezoek aan de

• Vanaf knooppunt 70 houdt u respectievelijk knooppunten 

Botanische Tuin. De kapel van Saint-Louis is een rijksmonument. U kunt

71-73-75-78 aan. U bent dan weer terug in Hoeven.

het bereiken door tussen de panden Markt 48 en 50 door te lopen.

