
   
Vrijheidswandelroute door het dorp Sint Anthonis 
 
Vanaf Zorgcentrum “Op ’t Hoogveld” naar MFA “Oelbroeck” Wandeling van 1,5 kilometer 
 

1. 14. 25 uur: Vertrek wandeling vanuit Zorgcentrum  “Op ’t Hoogveld”  
a. Ga vanuit de hoofdingang van Zorgcentrum “Op ’t Hoogveld” RA 
b. Ga LA het “Makariospad”  in 
c. Op T-splitsing  LA en meteen daarna RA “Ascetenstraat” in 
d. Op de “Eremietenstraat” LA en direct na het klimrek RA het voetpad op 
e. Op T-splitsing LA, “Kolonel Silvertoplaan” LET OP: oversteken! 

 
2. 14.45 uur: Kranslegging bij het Vrijheidsmonument ‘De zon van onze hoop’ 

a. Op kruising met het Vrijheidsmonument RA, “Lepelstraat” in 
b. Tegenover de verfwinkel “Deco Home” van Nico Pennings RA het voetpad langs het 

oude klooster 
c. Loop over de Brink en bezoek de gebedsruimte in de kerk en de graven op het 

kerkhof 
 

3. 15.15 uur: Bloemen leggen op het kerkhof 
a. Ga rechtsaf en loop langs restaurant “De Drie Burgemeesters” 

 
4. 15.45 uur: Vendelen op de Brink door het St. Anthoniusgilde 

 
5. 16.00 uur: Vertrek naar MFA Oelbroeck 

a. LET OP: oversteken! Steek de Breestraat over, en ga de “Peter Zuidstraat” in  
b. Daarna tweede straat LA “Jutta van Nassaulaan” en loop door naar de MFA 

“Oelbroeck” 
 

6. MFA Oelbroeck 
a. Koffie met gebak 
b. Bekijk hier de expositie van Heemkundekring Sint Tunnis over de oorlogsjaren en 

de bevrijding 
 
Op eigen gelegenheid:   
Wandeling terug van MFA “Oelbroeck” naar “Op ’t Hoogveld” Wandeling van 1,5 kilometer 
 

1. Ga vanuit MFA “Oelbroeck” RA “Jutta van Nassaulaan” in 
2. Steek de “Peter Zuidstraat” over en ga de “Deken Molmanstraat” in 
3. Loop met een bocht naar links langs de flats naar de “Oude Breestraat” 
4. Op de T-splitsing RA, “Oude Breestraat” in. Negeer alle zijstraten en loop door tot de “dr. 

Verbeeklaan” 
5. Ga hier LA het fietspad op, volg dit fietspad ongeveer 200 meter. 
6. LET OP: oversteken Ga schuin tegenover het huis  “De Blauwvoet” naar rechts het 

“Sieberspedje” in (door het landschapspark “Op ’t Hoogveld”).   
7. Ga via de achterdeur weer het Zorgcentrum “Op ’t Hoogveld” in. 

 
Dorpsraad Sint Tunnis in samenwerking met Heemkundekring Sint Tunnis en Werkgroep wandel en fietsroutes 
Sint Anthonis 

 
Bijlage 1 


