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Start-/eindpunt: Sint Gerarduskerk, Weebosch 75, 
Bergeijk.
Parkeren: Parkeerplaats naast de kerk.

▪  U vertrekt vanaf het Charles de Backerplein in de 
Weebosch. 

Weebosch, of eigenlijk: De Weebosch, is een dorp dat deel 
uitmaakt van de gemeente Bergeijk. Op 1 januari 2015 had 
het 706 inwoners, een aantal dat nagenoeg stabiel blijft. De 
kerk is gebouwd in 1907 en is ontworpen door Jan Stuyt en 
ze is gewijd aan de heilige Gerardus Majella, waarvoor de 
bouwpastoor een bijzondere voorliefde had. Gerardus Majella 
is nog steeds vertegenwoordigd in de kerk, via een zestal 
relikwieën. Er wordt een bedevaart gehouden rond 16 oktober, 
en vanaf 1933 een ruiterprocessie, die ook tegenwoordig nog 
bestaat en zelfs honderden paarden omvat. 

▪  Ga met je rug naar de ingang van de kerk rechtsaf 
over de asfaltweg en na 30 meter linksaf Spaanrijt.

▪  Net voor het bord Weebosch steekt u de beek ‘De 
Aa’ over. Deze wordt ten zuiden van Eersel de Run, 
die uitmondt in de Dommel.

▪  Bij T-splitsing voor huisnummer 14 linksaf.
▪  Asfaltweg wordt zandpad, blijf dit zandpad enige tijd 

volgen langs het sportpark van RKSV Weebosch.
▪  Bij de kruising steekt u het fietspad over en volgt 

het grindpad richting ‘Nonsense Pub’, voorheen De 
Oude Belg (FKP 18).

▪  Op vijfsprong neem bospad links van het grindpad.
▪  Blijf dit pad rechtdoor volgen tot asfaltweg.
▪  Bij asfaltweg rechtsaf.
▪  Blijf de asfaltweg volgen tot ‘Nonsense Pub’, hier 

linksaf (WKP 58).
▪  Na 15 meter voor infobord rechts en het graspad 

rechtdoor volgen.
▪  Graspad blijven volgen, einde linksaf tussen twee 

hagen door.
▪  Einde linksaf en meteen rechts over grindpad.
▪  Het grindpad wordt weer graspad en dit graspad 

rechtdoor volgen tot voorrangsweg.
▪  Ga voor de voorrangsweg linksaf over het grind-

paadje.
▪  Eerste weg bij ANWB paal linksaf (Witrijtseweg).
▪  U passeert herberg De Negende Zaeligheyt.

Acht Zaligheden is de benaming voor een achttal dorpen 
in de Kempen. Het betreft de dorpen Duizel, Eersel, Hulsel, 
Knegsel, Netersel, Reusel, Steensel en Wintelre. De naam 
Zaligheden, werd door de jaren heen een geuzennaam die ook 
door horeca en toerisme werd ontdekt. De bijnaam verwijst 
naar -sel waarop de naam van deze dorpen eindigt. Ondanks 
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▪  Zandpad met bochten blijven volgen en 50 meter na 
haakse linkse bocht linksaf bospad in (paaltje met 
geel pijltje nr. 1 en opschrift Natuurpoort de Witrijt).

▪  In bocht van MTB route rechtdoor.
▪  Bij T-splitsing met zandpad rechtsaf.
▪  Bij T-splitsing linksaf brandweer 10.
▪   Na 50 meter linksaf, negeer paden links en rechts. 
▪  Bij de viersprong WKP 90 rechtdoor WKP 9 

volgen.
▪  Kruising bij WKP 9 rechtdoor WKP 91 volgen.
▪  Kruising met asfaltweg rechtdoor oversteken, 

dit pad rechtdoor blijven volgen tot einde pad 
(T-splitsing) linksaf. Bij asfaltweg rechtsaf.

Hier begint de Pielis, een groot agrarisch gebied. De naam 
verwijst naar de vroegere grootste grondeigenaar in dit 
gebied; baron Gillès de Pelichy, die in de volksmond ‘Gielis 
de Pielis’ werd genoemd. Hij had destijds 630 van de 1000 
hectare grond in zijn bezit. Aanvankelijk was het dus alleen 
een volksmond-naam. In de loop der tijd is het de officiële 
benaming voor het gebied geworden.

▪  Na ca. 250 meter (20 meter voor bord Weebosch) 
linksaf klein paadje in (MTB pad).

▪  Kruising rechtdoor = MTB pad.
▪  Over het ijzeren bruggetje rechtsaf, zandpad 

volgen tot asfaltweg.
▪  Bij asfaltweg rechtsaf Witrijtseweg.
▪  Bij T-splitsing linksaf FKP 20.
▪  Bij T-splitsing links aanhouden en even verder komt 

u weer aan bij de kerk.

30 meter verder kunt u nog iets gaan eten en/of drinken bij 
Eethuys ‘t Kroontje.  ▪

dat de dorpen Duizel en Wintelre niet op -sel eindigen, worden 
ze taalkundig gezien alsnog bij de Acht Zaligheden gerekend. 
Zo werd Duizel van oudsher geschreven als Duijsel, en wordt 
Wintelre in de volksmond Wèntersel genoemd, hierdoor is 
het dorp regelmatig terug te vinden onder de naam Wintersel.

▪  Na de witte boerderij met jaartal 1928 rechtsaf 
(zand/grindpad).

▪  Na 60 meter linksaf (WKP 67).
▪  Na ca. 70 meter eerste bospad rechtsaf. 
▪  Kruising met boomstammen rechtdoor.
▪  Bij T-splitsing met zandpad linksaf.
▪  Na ca. 80 meter passeert u links in het bos een 

bankje met uitkijktorentje.

Bij helder weer ziet u in de verte de windmolens van Lommel 
Werkplaatsen (België) ca. 12 km. in vogelvlucht vanaf hier.

▪  Bij Y-splitsing rechts aanhouden.

Deze route maakt deel uit van de 
serie ‘Wandelen in Bergeijk’. 
Stuk voor stuk afwisselende wan-
delingen die u laten kennismaken 
met de lommerrijke bossen, ven-
nen, snelstromende riviertjes en 
interessante bouwwerken die de 
gemeente rijk is. Laat u verrassen 
door de groene omgeving en de 
interessante historie.


