
SINT TUNNIS PÈÈJKE
Sint Antonius Abt

Wandelwagen- en rolstoelvriendelijk* wandelpad door 
Borkel en Schaft  -  Lengte: ± 4 km*Dit is geen speciaal aangelegd rolstoelpad en bevat enkele onverharde delen. Met

uitzondering van zeer natte periodes is de route echter goed begaanbaar met wandelwagens
en/of rolstoelen

Route voor wandelaars
Alternatieve route voor 
rolstoel/wandelwagen

Het pad komt uit bij een
afrastering, volg het pad naar 

links langs de afrastering tot aan de 
slagboom.

Bij de slagboom rechtsaf naar de
parkeerplaats aan de Pater 

Aartslaan. Dit is het einde van de route.

Bij een kruising van bospaden
gaat u rechtdoor, u komt dan op 

een mountainbikeroute (let op 
tegemoetkomende fi etsers). De 
mountainbikeroute maakt een bocht 
naar rechts, blijf dit pad volgen en 
negeer zijpaden. 

11 12

13



Waarom Sint Tunnis pèèjke?

Borkel en Schaft was vroeger een 
bedevaartplaats. Van heinde en verre 
kwamen de mensen naar hier om Sint 
Antonius te eren. Vooral de Belgen 
waren talrijk. Sint Antonius werd hier 
Sint Tunnis genoemd.

De heilige Antonius Abt (251-356) 
leidde een klooster en leefde lange tijd 
als kluizenaar in de Egyptische woestijn, 
waar hij vele verzoekingen zou hebben 
doorstaan. Hij was de patroonheilige 
van de slagers en werd ook 
aangeroepen tegen ziekte onder vee, 
vooral de varkens. Hij heeft dan ook 
een varken aan zijn voeten. Zijn beeld 
uit de 18e eeuw (1724) staat nu nog 
voor in de kerk van Borkel aan het 
Monseigneur Kuijpersplein. De 
feestdag van de heilige St. Antonius 
werd in Borkel gevierd op zijn 
naamdag, 17 januari. Later werd het de 
eerste zondag na die datum. 

Deze wandeling staat in het teken van 
deze heilige. Er zijn nog verschillende 
herkenbare plekken.

Start bij de parkeerplaats aan
de Pater Aartslaan. Loop naar de 

Dorpsstraat. Hier rechtsaf tot aan de 
molen.

Loop verder voorbij de molen.
Het witte gebouw dat u passeert 

was vroeger een melkfabriek. Ga de 1e 
weg links (Sportstraat). 

Ga vervolgens opnieuw de 1e
weg links (Handboogstraat).

Volg de Handboogstraat tot het
einde. U komt op de 

Sportparkdreef.

A. Rolstoelers kunnen hier
rechtsaf over de straat tot de

bocht waar het gebouw van Jong 
Nederland – “De Ratel”- staat en komen 
daar weer op de route.

B. Voetgangers steken schuin over het
smalle zandpad richting de Dommel in.
U komt hier op de LAW-knooppunten
route. U gaat voor het bruggetje naar
rechts en volgt de Dommel.
Bij knooppunt 93 gaat u rechts. U komt
dan op de Sportparkdreef en vervolgt
de route in met het sportpark aan uw
linkerhand.

Loop tot het eind van de straat, u
komt uit op de Bruggerdijk. Steek 

deze schuin links over. Volg de 
knooppuntenroute tot de verharde 
weg (Hoeverdijk). Hier gaat u naar 
links. (knooppuntenroute gaat naar 
rechts)

Volg de weg en ga de 1e weg
naar rechts (Kapelweg). Volg deze 

onverharde weg tot knooppunt 92. Ga 
hier rechtsaf het Kapellerpad 
(Kinderkopjesweg) in, richting 
knooppunt  93.

De kinderkopjesweg komt uit
op een asfaltweg, dit is de 

Hoeverdijk. Hier gaat u links.

A Rolstoelers kunnen hier
rechtdoor terug naar het dorp. 

Einde weg links en dan einde weg 
rechts tot de Pater Aartslaan.

B Voetgangers gaan het eerste 
zandpad links en vervolgen dit tot de 
Dorpsstraat. 

Steek de Dorpsstraat schuin over
voor huisnummer 17, langs 

houten afrastering
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Wilt u meer weten over deze molen? Deze is 
iedere woensdag en zaterdag geopend voor 
publiek. De molenaar en een aantal vrijwilligers 
vertellen u er graag alles over. Ook kunt u meel 
en diverse streekproducten kopen.
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In deze buurt zijn, aan de achterzijde 
van de molen,  alle huizen laag. Dit om 
te voorkomen dat de windvang van de 
molen teveel verstoord wordt door de 
gebouwen. 
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Hier is archeologisch onderzoek 
gedaan naar de plek waar vroeger de 
Antoniuskapel (gesticht rond 1400) 
heeft gestaan. Links van het pad is de,  
hoogstwaarschijnlijk al eeuwenoude, 
beukenhaag te zien, die diende als 
omheining van kapel en kerkhof.                                                                      
Vanaf 1690 is deze kapel en de kapel 
op de Schaft een parochie met een 
pastoor. De Sint Servatiuskerk op het 
plein in het dorp is in 1845 ingezegend.
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Kinderkopjesweg

Pad Hoeverdijk




