
                    Wandelen langs de Kribkes in Houthem St. Gerlach. 

(ROUTE) 

 

 

De organisatie vraagt u beleefd om niet in de tuinen van deelnemers te lopen. 
De Martinuskapel is enkel te bezoeken op 1st een 2de kerstdag en 
Nieuwjaarsdag. 

 

Veel wandelplezier! 
We verlaten de St. Gerlachuskerk via de glazen deur nadat we in de kerk (1) het 
Kribke bezocht hebben. Naast de glazen deur is rechts een raam. Hier zie je een 
Kribke (2). Vervolgens lopen we over het pad van het kerkhof naar de 
Onderstestraat. Bij het ijzeren hek slaan we linksaf en komen in de Onderstestraat 
uit. Op no 7 zie je een Kribke(3). We lopen door en op no 42 zie je weer een Kribke 
(4). In de Gerlachuskapel  zie je eveneens een Kribke(5). Nu gaan we linksaf richting 
Geulhem en lopen langs Adelante.  Bij de bank langs de straat staat een Kribke (6) 
Vervolgens open we door naar de Geulhemmerberg waar je een mooi Kribke ziet bij 
de grotwoningen. (7) We lopen over de 2 bruggen bij de Geulhemmermolen door de 
Kromme Steeg weer terug naar Houthem. We houden rechts aan en bij de eerste 
kruising rechts lopen we richting het Belgisch Rijwielhuis. Hier zoek je het Kribke in 
de etalage (8). We vervolgen onze weg  en op de hoek van de Onderstestraat/ 
Pastoor Ribberghstraat no 56 in de tuin staat weer een Kribke (9). Onze weg gaat via 
de St. Gerlachstraat en bij het kleine witte huis no 25 naast de Gerlachuskapel staat 
het volgende Kribke. (10) Bij het huis op de hoek Gerlachstraat/ van Peltstraat aan 
de rechterkant staat eveneens een Kribke.(11) We lopen door de van Peltstraat. Het 
volgende Kribke staat bij no 25 (12). Aan het einde van de van Peltstraat draaien we 
naar links de Pastoor Ribberghstraat in. Op de hoek bij het rode hek no 18 staat 
weer een Kribke(13).We dalen de trappen af naar de Kromme Steeg. In de boom die 
over het pad buigt hangen houten figuren met Kribkes(14). Vanaf hier tot aan het 
einde van de Kromme Steeg hangen een vijftal mooie platen met Kribkes. (15) We 
lopen door tot aan het einde van de Kromme Steeg. In de Martinuskapel vind je het 
volgende Kribke (16). Nu lopen we naar rechts over de Putweg. Bij no 18 en 20 (17 + 
18)  staan Kribkes om vervolgens naar het bejaardenhuis Nobamacare te lopen waar 
in de hal een Kribke (19) te bewonderen is. In de naast gelegen Martinuskapel is ook 
een bijzonder mooi Kribke (20) te bezichtigen op 1ste Kerstdag, 2de Kerstdag en 
Nieuwjaarsdag. We slaan rechtsaf en vervolgen onze weg richting Houthem. Bij het 
appartementen complex Martinushof no 18 staat eenKribke in de hal (21). Nu lopen 
we door de buurt Vroenhof en bij no 74 (22) staat weer een Kribke eveneens bij no 
17e. (23) We lopen hierna de buurt St. Gerlach binnen. Bij  St. Gerlach 76 zie je een 
Kribke in de oprit staan (24), eveneens bij St. Gerlach 35. (25). In de wijngaard bij het 



monument zie je ook een Kribke (26). Iets verder op aan de linkerkant staat het 
Kribke van de buurtvereniging St. Gerlach ( 27) We vervolgen met flinke pas onze 
weg naar Strabeek. Bij nummer 34 (28) zie je het volgende Kribke. Doorlopen tot aan 
de kapel van de Heilige Familie waar een Kribke staat.(29). We draaien daarna 
rechts de Klaterstraat in. Vanaf hier tot aan het hekje dat toegang geeft tot Ingendael 
hangt een aantal mooie platen met afbeeldingen van Kribkes.(30) Bij het hekje, dat 
toegang tot Ingendael geeft, gaan we naar binnen. We lopen over de onverharde 
weg tot aan het volgende hekje om Ingendael te verlaten. We openen het hekje en 
lopen naar de hoeve toe. Bij Hoeve burgemeester Quicx zie je een Kribke. (31). Een 
bezoekje aan de Chrismas fair voor chateau St. Gerlach is zeker de moeite waard. 
Daarna verlaten we het park richting kerk en lopen door tot aan de Holle Eik. Hier is 
het eindpunt. Hopelijk hebben jullie genoten van het Wandelen langs de Kribkes in 
Houthem-St. Gerlach..  
 
Tijdens Wandelen langs de Kribkes kunt u in de Holle Eik en hoeve burgemeester 
Quicx een drankje of een versnapering gebruiken.  
 

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die hun Kribkes uitstalden. Jullie waren de 

sterren van het succes!  


