
Kerststallentocht van kerk naar kerk 
van zaterdag 17/12/22 t.e.m. zondag 08/01/23 

Dit jaar kan je opnieuw wandelen tussen onze vier kerken van de pastorale eenheid. In de kerk sta je even 

stil bij de kerststal en zo ook bij het verhaal van de geboorte van Jezus. Een mooi kerstgedicht zet je aan tot 

nadenken. Je steekt een kaarsje aan waarvan de opbrengst gaat naar verenigingen in onze buurt die zich 

inzetten voor mensen in armoede. Het lichtje dat je aansteekt voor een ander, verlicht meteen ook je eigen 

pad! Wie wil kan deelnemen aan de wedstrijd waarbij je in elke kerk een stukje van de rebus oplost. Het 

antwoord noteer je op het antwoordformulier dat je achterlaat in de laatste kerk die je bezoekt. De tocht kan 

je starten in elke kerk. Deze zijn geopend van 10 tot 17 uur. Geniet van de wandeling, van elkaar en van al 

het moois dat je ziet. 

 

Wil je de tocht digitaal afleggen, scan dan de QR-code hiernaast  

en ontdek met je smartphone in de hand alle kerststallen langs de route.  
 

Sint-Rikierskerk – Bredene-Dorp - Kerkstraat 
Is het oudste kerkje van Bredene en ligt op het hoogste punt in de omgeving. 

Het is een heel fraai kerkje in neogotische stijl. Geniet vooral van het mooie interieur en van de kerststal. 
 

Als je buiten de kerk komt neem je het pad links vlak naast de kerk. We wandelen een eindje door het 

kleine kerkhof   en komen uit in de Dorpsstraat. We steken de straat over en belanden op het kleine plein 

vlak voor de dorpsschool. Voor de schoolpoort nemen we het Jagerspad en een eindje verder draaien we 

rechts de Monnikenstraat in. Na een  eindje wandelen tot aan houten schuttingen slaan we linksaf en 

passeren enkele garages. Op het einde hiervan is er een klein pad dat ons leidt tot aan het kerkhof. We zijn 

nu in de Molenstraat. Die wandelen we rechtdoor, voorbij het   kerkhof. Op het einde van de Molenstraat 

komen we zo in de Sluizenstraat. We steken de straat op het zebrapad over en nemen aan de houten 

schutting het wandelpad dat daar begint. We volgen het wandelpad maar niet tot het einde. Aan een bocht, 

bij een groene schutting, nemen we het pad rechts (grijze tegels) dat uitkomt in de Fritz Vinckelaan. We 

steken de Fritz Vinckelaan over aan het rondpunt op het zebrapad en komen zo aan voetweg 16. 

Deze mooie wandelweg wandelen we helemaal ten einde. 

Hier zijn we in de Polderstraat waar we linksaf slaan op het voetpad. We wandelen tot aan het kruispunt. 

Rechtdoor   steken we de Spuikomlaan over, om dan direct rechtsaf de Polderstraat over te steken. 

Hier zie je trappen die leiden naar een parking, op het einde van de parking nemen we de mooie route 

links langs de Spuikom. Die wandelen we tot aan de eerstvolgende brug. De kerk van Bredene-Sas zie je al 

van verre staan. Bij de brug slaan  we links de Spaarzaamheidstraat in en komen zo op het einde aan de  

Sint-Jozefskerk. 

Afstand – 2,8 km 
 

Sint-Jozefskerk – Bredene-Sas – M. Vandewegheplein 

Deze sobere en ietwat modernere kerk uit baksteen heeft een forse vierkante toren en neoromaanse 

invloeden. Breng   zeker een bezoekje binnen om te kerststal te bekijken en de mooie kruisweg. 

 

Hier komen we opzij de kerk buiten en slaan linksaf. We wandelen de Spaarzaamheidstraat in tot aan de 

Spuikom. Voorbij de brug slaan we rechtsaf. We wandelen langs de spuikom tot aan de parking van de  

surfclub. Aan het kruispunt slaan we linksaf op het voetpad (niet oversteken). We komen vanzelf uit aan het 

mooie houten wandelpad richting Vuurtorenwijk. We wandelen langs de Schietbaanstraat tot aan de 

oesterput. We blijven  wandelen langs de spuikom en aan de basisschool draaien we links de De 

Rudderstraat in. Hier wandelen we rechtdoor, voorzichtig bij het oversteken van de Voorhavenlaan. We 

komen voorbij een bloemen- en decoratiewinkel en slaan dan linksaf tot aan het kerkplein. We steken het 

kerkplein over langs een mooie dreef met bomen en komen zo uit bij de Sint-Antoniuskerk. 

Afstand – 2,6 km 
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Sint-Antoniuskerk - Vuurtorenwijk - Kerkplein 

Deze kerk werd opgetrokken in neoromaanse stijl met eigentijdse bouwkundige opvattingen. Deze kerk 

is goed gekend in vissersmiddens. Het is een driebeukige kerk in Zandvoordse baksteen en heeft mooie 

glasramen. Vergeet niet hier even binnen te wippen en te genieten van deze visserskerk en kerststal. 
 

Als we de kerk uitkomen, keren we eventjes op onze stappen terug. We steken het plein over langs 

de mooie   bomendreef en komen terug bij de bloemenwinkel. Hier nemen we het zebrapad over de 

Stanleylaan en De Rudderstraat en wandelen we in het verlengde van de bomendreef rechtdoor 

voorbij een groen zone met speelplein. We zijn nu in de Francis Verestraat. Die wandelen we 

rechtdoor tot aan de derde straat, Serg. Debruynestraat die we links indraaien tot aan de 

Mansveldstraat. We slaan rechtsaf, steken de Taboralaan over,   wandelen rechtdoor de Tongstraat in 

die overgaat naar de Zeekoetstraat. We zijn terug in Bredene. 

We wandelen rechtdoor langs het fietspad en bij een paaltje met rode streep slaan we hier links een 

zandpad in. We  blijven het water volgen tot op het einde waar het pad splitst. We draaien mee naar links 

en komen uit in de Waterhoenstraat. Direct slaan we linksaf en komen in de Zwanenstraat. Voor ons ligt het 

Anto Diez Centrum. Op een klinkerweg wandelen we ernaar toe, en nemen het pad rechts van het museum 

en komen zo uit in de Bosduivenstraat. Hier slaan we direct links in en komen in een mooie wandeldreef. 

Op het einde zijn we in de Doornebilkstraat. Sla rechtsaf en wandel altijd rechtdoor, we passeren een school 

en zijn nu in de Schoonheidsleerlaan. Die wandelen we tot het einde en komen zo in de Driftweg. Hier 

steken we de Driftweg over, kruisen het fietspad, nemen het pad rechtdoor en wandelen tussen de bomen 

naar rechts. Dit pad volgen we een hele tijd naast de Driftweg. Af en toe moeten we een straat kruisen en 

het pad aan de overkant verder volgen. Over de Zeelaan volgen we een houten pad tot aan een kruispunt 

van houten paden. Hier slaan we rechtsaf, steken terug de Driftweg over en komen zo in de Kasteellaan 

terecht. Rechtdoor wandelen, eerste straat links nemen, in de Prins Karellaan komen we uit bij de Sint-

Theresiakerk. 

Afstand – 3 km 
 

Sint-Theresiakerk – Bredene-Duinen - H. Consciencelaan 

Deze kerk is gebouwd uit natuursteen met neoromaanse en neogotische elementen. Het is de grootste 

kerk van de vier en heeft een zeer hoog zadeldak en zware toren. Ook hier staat de kerststal mooi opgesteld 

en kun je genieten van de kerstsfeer. 
 

Bij het verlaten van de kerk even naar rechts en dan links de Prins Karellaan in. Vervolgens links de 

Kasteellaan, links terug de Prinses Marie-Joselaan. We  komen uit aan het Ramaekerspark. Hier slaan we 

rechtsaf de Bruggenlaan in en neem direct rechts het pad in het park. 

Dat wandelen we rechtdoor, langs de vijver om zo weer in de Bruggenlaan uit te komen. Een beetje groen 

opsnuiven. We steken de Frankrijklaan over, nemen rechtdoor de Berkenstraat en op het einde nemen we 

het pad rechts. We wandelen tot aan de gele bogen. Hier slaan we linksaf en komen in de Lindenstraat. Een 

eindje verder maakt de Lindenstraat een knik, eventjes naar links, direct terug naar rechts en rechtdoor 

blijven wandelen. Langs een pad komen we in de Centrumlaan. Die steken we over en nemen het pad naast 

huisnummer 7 dat leidt langs de bibliotheek naar het Vicognepark. We wandelen het Vicognepark helemaal 

door en komen zo uit in de Zeelaan. Hier   slaan we linksaf op het voetpad, dan terug links de Keerweg in en 

de volgende straat rechts in de Polderstraat. Een eindje verder slaan we links de 2e straat, de Ebbestraat, in. 

We komen uit aan het rondpunt van de Duinenstraat. We steken de Duinenstraat over, wandelen rechts in 

de Duinenstraat tot aan de eerstvolgende straat, de Ploegstraat  die we linksaf nemen. Op de hoek draaien 

we naar rechts om dan een eindje verder links af te slaan – de Akkerstraat  in. Op het einde van de 

Akkerstraat is er een kleine parking. Rechts ervan nemen we voetweg 17 die ons leidt naar de Zandstraat. 

We steken over en nemen voetweg 13. We draaien rechtsaf op het fietspad. We wandelen rechtdoor  tot aan 

garages (paaltjes met rode streep) en draaien hier linksaf. We komen in de Oude Tramstraat, gaan even naar 

links en nemen aan de overkant rechts de voetweg 13. Loop nu door tot aan de Kerkstraat. Hier slaan we 

linksaf en wandelen tot aan de Sint-Rikierskerk. 

Afstand – 2,5 km 



 


