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De inwoners van Lierop hebben gehoor 
gegeven aan de oproep om hun geluks-
plekjes te delen. Hieruit heeft de werk-
groep Dienstverlening & Communicatie 
een selektie gemaakt en heeft met deze 
plekjes als leidraad 4 Geluksroutes 
uitgezet. Voor elk blad van het klavertje 
vier één route, met de Koepelkerk als 
start- en eindpunt. In de routebeschrij-
ving vindt u uit de inzendingen enkele 
motivaties voor de geluksplekjes terug, 
deze zijn op de lokatie gemarkeerd met 
het geluksplekjeslogo.

Dorpscoöperatie Lierop Leeft hoopt dat 
u van de wandeling geniet en nodigt u 
ook  van  harte  uit  voor  de  3 andere 
geluksroutes.

MARIAKAPELLETJE

Herfst 2020

Een virus raast over de wereld, zoals 
ook wij voortraasden in het leven. Maar 
van de ene op de andere dag was alles 
plotseling anders. Het normale leven 
stond ineens stil! Onze vrijheid werd 
ingeperkt en we mochten niet meer 
gaan en staan waar we wilden. Ook niet 
zomaar even naar dat plekje wat ons zo 
dierbaar is, wat ons gelukkig maakt, 
waar wij tot rust komen, wat ons 
ontroert of gewoonweg bijzonder is. 

Ondertussen is er veel veranderd en 
eigenlijk ook niets. Onze plekjes zijn er 
namelijk nog en gelukkig mogen we 
deze nu wel weer bezoeken. 
mooi zijn als we deze met elkaar kunnen 
delen!

Wat zou het 
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“Velen van ons zijn er gedoopt, hebben er hun 

communie gedaan en zijn er getrouwd.“ 
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“Wanneer ik thuis kom van m’n werk 

rijd ik ’n groene tunnel van rust in. 

Dit maakt mij intens gelukkig”
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 U begint de wandeling bij de prachtige 
Lieropse Koepelkerk. Voor wie is dit geen 
Geluksplek?

  Via de Van Dongenstraat en Steemertseweg 
komt u aan de rand van de Herselsche bossen. 
U volgt het meest rechtse paadje langs het 
Mariakapelletje en de schutsboom (dus niet 
de gele pijlen volgen).

Na zo’n 50 meter gaat u rechts het kronkel- 
paadje op tot boven op de voormalige vuil-
stortplaats. Weer beneden aangekomen gaat 
u rechts en na 50 meter wéér rechts. Terwijl u 
de stortplaats rechts van u laat wandelt u 
door tot aan de bosrand. Hier gaat u linksaf en 
blijft u dit karspoor en de gele pijlen volgen.

   Via de knooppunten 35 en 34 komt u in De 
Kievit. Een mooi gebied. Onlosmakelijk met ‘t 
Eindje verbonden.

“Wat ’n geluk: Op kermismaandag schoot ik de 

vogel eraf en mocht ik me voor twee jaar 

‘Koning van het Gilde’ noemen”

Lierop
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De Herselsche Bossen

   U vervolgt de wandeling via knoop-
punt 33 naar 37. Vanaf ’t Eindje steekt u 
de Herselseweg over. Goed en wel in 
het bos aangekomen gaat u het eerste 
pad rechts. Bij het dassenrooster steekt 
u de Herselseweg wéér over. Bij de 
crossbaan aangekomen gaat u linksaf.

 
  U loopt langs de crossbaan, via ’t 
Kerkenhuis, door tot aan de Steem- 
ertseweg. Daar gaat u rechtsaf. 

Via de van Dongenstraat komt u weer 
bij het startpunt, wat tevens het eind-
punt is van deze mooie Geluksroute.

“Dat was nog eens genieten: Samen met 

de vele vrijwilligers van MAC Lierop

een grote cross organiseren.”

“Het viaduct is ’n prachtige 

binnenkomst Lierop in. De bollen in 

de levensboom zijn in 2016 geschilderd 

door de inwoners van Lierop.” 
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