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1. Gilze-Chaam
Als u met u rug voor de St. Petrus bandenkerk staat in Gilze gaat u links af de Kerkstraat in.
Na  Kerkstraat 33 gaat u rechtsaf de Alphensebaan in.
Meteen rechts ziet u een oude schuur deze is vroeger gebruikt als Kerkschuur, iets verder in 
de Alphensebaan  hoek klaverstraat vindt u een replica van de schuurkerk, deze is gemaakt 
door het buurtschap ter eren van 1000 jaar Gilze. In de maand december wordt deze schuur 
ongebouwd tot kerststal.
Bij de kerststal gaat u rechtsaf de Bolberg op Richting knooppunt 69.
Daarna richting knooppunt 58.
Einde weg links af en de eerste weg rechts.
Deze weg fiets u ten einde en u gaat dan links af.
De eerste weg rechts is een fietspad tegenover de telefoonmast  en naast een picknick tafel.
Dit fietspad gaat u op richting knooppunt 61 
Daarna volgt u knooppunt 60  62, daarna 62
U steekt de verharde asfaltweg over en gaat verder rechtdoor op het fietspad.
U steekt weer een verharde weg over en gaat langs de slagboom.
Einde weg rechtsaf richting knooppunt 48.
Bij knooppunt 48 gaat u links af de kerkdreef in.
Rechts van u komt u voorbij het monument kerkdreef. Einde weg rechts.
Links ziet u de Ledevaertkerk en verderop rechts de H Antonius Abt van Chaam.

2. Chaam-Gilze
Ledevaertkerk, Dorpsstraat 1 Chaam: via marktplaats en Kerkdreef, 
naar kpnt 48, 49, 60, 59, 58, ri 69. 
Bij Oranjestraat de kpnt route verlaten en de Oranjestraat volgen tot de kerk. 

3. Gilze-Riel
Als u met u rug voor de St. Petrus bandenkerk staat in Gilze gaat u links af de Kerkstraat in.
Na  Kerkstraat 33 gaat u rechtsaf de Alphensebaan in.
Meteen rechts ziet u een oude schuur deze is vroeger gebruikt als Kerkschuur, iets verder in 
de Alphensebaan  hoek Klaverstraat,  vindt u een replica van de schuurkerk, deze is gemaakt 
door het buurtschap ter ere van 1000 jaar Gilze. In de maand december wordt deze schuur 
ongebouwd tot Kerststal.
U vervolgd u weg verder door de Alphensebaan en komt dan bij knooppunt 68 
Daarna gaat u richting knooppunt 67.
Dit gebied is een landelijk stukje van Gilze.
Van knooppunt 67 gaat u naar knooppunt 72
Van 72 volgt u de route naar knooppunt 73
En van 73 gaat u naar knooppunt 74
Bij 74 aangekomen volgt u de bordjes centrum, zo arriveert u bij de kerk in Riel.
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4. Riel naar Gilze 
Vanuit de kerk gekomen  gaat u rechtsaf.
De Dorpstraat rijdt u dan verder door, de weg maakt een scherpe bocht naar rechts 
maar u gaat rechtdoor. U blijft deze weg maar volgen.
U gaat onder het fietstunneltje door
Deze weg volgt u tot aan Gilze   

5. Riel-Alphen

De  Kerkstraat uit in zuidelijke ri. 

Bij kpnt 74, het Bels-lijntje volgen ri kpnt 70. 

Bij de oversteek st Janstraat rechtsaf de Stationsstraat in ri het centrum van Alphen naar de 
kerk.

6. Alphen- Baarle-Nassau/Hertog 
In Alphen het dorp in zuidelijke richting verlaten via de Baarleseweg. Bij de rotonde het Bels-
lijntje volgen naar Baarle-N/H. Daar staan twee kerken: de Belse- en de Hollandse kerk. De 
Belse-kerk aan het kerkplein en de Hollandse-kerk in de Nieuwstraat.

7. Baarle-Nassau- Ulicoten
Verlaat Baarle in de ri Chaam langs de Chaamseweg. Deze gaat later over in Hoogbraak en 
verderop de Bredaseweg. Rechts is aan het einde van de bebouwing de Sportlaan. U steekt 
dan over naar  Oude Bredasebaan.  Dit is weer de fietsknooppuntenroute. Via kpnt 79 naar 
kpnt 24 en daarna linksaf ri kpnt 23. De kerk staat aan de Meerleseweg.

8. Ulicoten-Chaam
Fietstocht van de R.K.kerk in Ulicoten naar de R.K.kerk in Chaam
Start in de richting Meerle,
ANWB-route 26 volgen,
bij ANWB-knooppunt 16, route 15 volgen,
bij schrikhek links aanhouden en weg blijven volgen,
route 15 blijven volgen tot ANWB-knooppunt 15,
bij ANWB-knooppunt 15 rechts, route 45 volgen,
bij ANWB-knooppunt 45 links en dan weer rechts, route 47,
Kleistraat rechts inrijden,
Bij ANWB-paddestoel 22919, richting Chaam 1,8 km volgen,
u passeert de kapel “Onze Lieve Vrouw Ter Sneeuw”,
richting “Rosenrijk” volgen,
smalle paadje (rechtdoor !) inrijden,
over smalle bruggetje rechts Kapelstraat inrijden,
Kapelstraat blijven volgen (maakt bij grote bruine beuk bocht naar links),
einde weg rechts naar kerk.
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9. Chaam-Ulicoten
start bij de RK-kerk in Chaam in de richting Baarle-Nassau
voorbij Ledevaertkerk rechts richting Ulicoten
weg volgen  (± 2 km.)
voorbij huisnummer 37 (op brievenbus) links de Oude Baan inrijden
de Oude Baan gaat over in de Oude Bredasebaan
bij camping Ponderosa rechts (ANWB-route nr. 23)
ANWB-route nr.23 volgen en blijven volgen tot einde weg in Ulicoten
einde weg rechts naar kerk.

10. Chaam-Alphen
Vertrek van de Ledevaertkerk, via de markplaats en de Kerkdreef naar kpnt 48. Daar 
recchtsaf naar kpnt 62 en via kpnt 61 door het bos naar kpnt 65. Vervolgens via de 
Maastrichtsebaan naar kpnt 66, naar Alphen.

11. Chaam-Ginneken
Beschrijving vanaf de Ledevaertkerk naar de PKN  Laurentiuskerk in Ginneken. 
(12 km) 
Vertrek vanuit Chaam, de Bredaseweg volgen. Richting Ulvenhout/Breda
Men fietst over de A27/58 heen en komt in Ulvenhout.
Bij de 1e rotonde naar  rechts, ri Ulvenhout
Bij de 2e en 3e rotonde rechtdoor fietsen.
Na de 3e rotonde, ongeveer 500 meter fietsen en linksaf de Bieberglaan nemen. Er staat daar 
ook een bord “Begraafplaats Bieberg”. 
De Bieberglaan uitfietsen, het riviertje de Mark oversteken, rechtsaf slaan  en het fietspad 
volgen tot het einde. Daar rechtsaf slaan. Dit is de Duivelsbruglaan.
De PKN kerk vindt u aan het einde van dit straatje, ingang aan de rechterkant.
In Ulvenhout en Ginneken is genoeg gelegenheid om te rusten en wat te drinken.
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