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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 
van harte uit voor de 3 andere geluks-
routes.

PASTOORKE VAN MOORSEL

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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“Het Huvenersven met

een heel bijzondere 

slootjes structuur. Bij 

slecht weer werkt het 

groen als een paraplu 

en bij zonneschijn ervaar 

je prachtige zonnestralen 

die neerdalen tussen 

het groen. Een hele 

rustgevende plek.”
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“Een van mijn geluksplekken is 

de Lieropsche Heide. Eerst wandelen en 

daarna zittend op ‘n bankje genieten van 

de uitgestrekte natuur die je ziet.“
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3“Met de vriendengroep 

naar Nirwana. Live 

optredens bijwonen, 

‘n biertje drinken en 

gezellig ouwehoeren. 

Ook mijn serieuze 

eerste verkering is 

daar begonnen.”
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  U begint de wandeling bij de prachtige Lieropse Koepelkerk. Voor wie is dit 
geen Geluksplek?

 In de Of fermansstraat gaat u meteen achter de pastoriemuur links het 
prachtige park in. Op de 3-sprong gaat u rechtsaf en volgt het pad tot aan de 
Lijestraat. Deze steekt 
u tussen de nummers 
25 en 27 over. Op het 
einde van dit zandpad 
gaat u linksaf tot aan 
de kruising alwaar u 
rechtsaf gaat. U loopt 
langs Nirwana de 
Meervensedijk af.

 Aan uw rechterhand 
ligt het Huvenersven.  7

“De nieuw ontstane zandverstuiving achter Moorsel. Een weids 

landschap in alle tinten geel en bruin onder een mooie hollandse 

wolkenlucht. Ga zitten op een hoge zandduin en geniet.”
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“Graag wandel ik er heen om een praatje te maken met mijn kleinkinderen. Maar ook het terrasje 

van "Het Pastoorke van Moorsel" bezoek ik graag. Midden in het groen, gastvrij, vele ontmoetingen 

en de stilte.....deze plek maakt van mij een gelukkig mens.”

  In de bocht, gaat u rechtsaf en dan weer 
het eerste bospad linksaf. Dit blijft u volgen 
tot 100 meter voor het knooppuntenfietspad. 
Hier gaat u rechts. Bij het derde bospad gaat 
u linksaf, richting vogelkijkhut en kijkt u uit 
over het Beuven.

  Vanaf hier volgt u de gele pijlen     . Via de knooppunten 57 en 58 
gaat u richting 59. U komt niet bij knooppunt 59. 

  

  Nadat u één keer rechts en één keer links bent afgeslagen, volgt 
u dit pad tot zo’n 50 m vóór de slagboom. Daar gaat u linksaf naar 
het gehucht ‘Moorsel’.

  Vanaf knooppunt 60 loopt u richting knooppunt 39 en volgt u de gele pijlen    tot aan de 
Hanekampweg. Hier gaat u rechtsaf. Op ‘t Heieind gaat u links. Bij de sporthal in de Lijestraat 
gaat u rechtsaf, langs Basisschool ‘t Rendal. Via de Of fermansstraat komt u weer bij het start-
punt, wat tevens het eindpunt is van deze mooie Geluksroute. 
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