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Loop langs MFA D’n Anloôp af. Je komt uit op 
een T-kruising. Ga linksaf de Hoofdstraat op. 

Aan de rechterkant passeer je de Sint- 
Pancra tiuskerk. Deze kerk is opgericht in 
1924 en ontworpen door architect Hubert 
van Groenendael.

Op de kruising Hoofdstraat-Torenstraat vind je 
knooppunt 40. Vanaf hier kun je de rest van de 
route lopen volgens de wandelknooppunten.

In de 15e eeuw werd er in Hoogeloon voor 
het eerst een kerk gebouwd. Deze was niet 
op dezelfde plaats als waar de kerk nu staat, 
maar 140 meter verderop. Tussen knooppunt 
40 en 41 kun je aan de linkerkant nog de 
losstaande kerktoren van de oude kerk zien. 
De kerk werd in 1926 afgebroken; de toren is 
gebleven. In de toren hangt een klok uit 1435. 
Ook de oude begraafplaats is hier nog 
te bezichtigen. 

Tussen de knooppunten 40 en 41 vind je ook 
de Mariakapel, een rechthoekig gebouwtje 
uit 1939. De twee glas-in-loodramen werden 
in 1946 geschonken door oud-militairen ter 
nagedachtenis aan Jan Goossens en Jan 
Balduk. Zij sneuvelden allebei in de Tweede 
Wereldoorlog. In 1995 zijn de glas-in-loodramen 
gerenoveerd en opnieuw onthuld door familie 
van de slachtoffers.

Net voor knooppunt 41 wandel je een stukje 
over het Koning Kyriëpad. Volgens de 
legendes is Kabouterkoning Kyrië de leider 
van de kabouters die in de Kempen leefden. 
Hun hoofdkwartier lag in Hoogeloon.

Een standbeeld van Koning Kyrië vind je in
het centrum van het dorp, op het Valensplein. 

Richting knooppunt 22 wandel je langs de 
Kleine Beerze af. Deze stroom maakt deel
uit van het beekdal van de Grote Beerze.

Onderweg naar knooppunt 67 passeer je één 
van de grootste grafheuvels van Nederland
uit de bronstijd: de Zwarte Berg.

Een stuk voorbij knooppunt 67, op de hoek 
van de Akkerstraat en de Vessemseweg, staat 
zuivelfabriek Sint-Pancratius. Dit industriële 
monument uit 1916 is één van de laatste goed 
bewaarde zuivelfabrieken in Noord-Brabant.

De wandeling gaat weer verder over de Hoofd-
straat. Na enige tijd kom je langs een opvallend 
rood bakstenen gebouw. Dit was meer dan 
200 jaar de Protestantse Kerk van het dorp. 
Lodewijk Napoleon gaf in 1809 de opdracht 
om deze kerk te bouwen. Tegenwoordig is het 
kerkje omgebouwd tot woning. 
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De omgeving van Hoogeloon is al heel lang bewoond. Zo zijn er onder andere vondsten 
gedaan uit de ijzertijd. Ook zijn in Hoogeloon de resten gevonden van een romeinse villa. 
Het achtervoegsel ‘loon’ is afgeleid van het Germaanse Lauhun, wat ‘beboste heuvel’ 
betekent. 

Deze route kenmerkt zich vooral door de prachtige natuur langs de oevers van de Kleine
Beerze. Na het verlaten van de bebouwde kom, kun je genieten van bos en heide.
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