
Steenpad 
onderdeel Droomproject Sint Jansteen 



Wat betekenen die stenen? 

• Symbolen van het dorp Sint Jansteen 

• Ringen vertellen geschiedenis  

• Vooral gebaseerd op schrijver Jozef Everaard 

• 3 pijlers 
 
  
 
  

 

Openheid 

Ontvankelijkheid 

Saamhorigheid 



Route 
Steenpad 

 

• Start bij kerk 

• 9 stenen 

• Plaquette 
Jozef 
Everaard 

• +/- 10 km 

• Wandelen of 
fietsen 

• Grotendeels 
verharde weg 
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Steen nr. 1 
 
heeft geen tekst-ring 
 
.  

Kerk, links naast het H. Hartbeeld 



toen 
naar den aard van 
Jozef Everaard 
 
in enen kloostertuin 
rond dezen boom vol zinnen 
kon ’t abelspel beginnen 
 
zeven Crucen 
zwaar van kommer en kwel 
vonden bij Maria smeken 
 
troost en hulp te Ter Eecken 
Hare bidkapel 

Plaquette 

Rond de Boom 



 
Steen nr. 2 

 
Sint Jan ten Steene 
het leen van Zeger en Vylain  
geworteld als d’ aloude 
Heerlijkheid 
In Steen gestolde ijdelheid 
 

Verrekijker nabij stoplicht 



Steen nr. 3 
 
onttrokken aan het water en 
een woest gebied 
van moer tot tra tot polderdijk 
pad uit diep verleden 
naar het heden 

Kruising Tragel/Hogeweg 



Steen nr. 4 
 

 
de polder, waar bonkige 
klei gewassen voedt 
’n gloed de einder beeldt 
en mist de ruimte wist 
waar een rover wikt en wieckt 

T-kruising Oude Drydijck/Polderstraat 



 
Steen nr. 5 

 
het was bij dag en dauw 
Vluchtig 
één etmaal slechts 
een rimpeling in blauw 
het was…die nobele dracht 
van vlas 

Vylainlaan nabij kruising Ellestr/Nieuwe Ellestraat 



 
 

Steen nr. 6 
 

Schommelende zanden 
groeten hier de Wilde Landen 
Hoort 
hoe ’n rust de stilte kust 
als klanken uit een laatste lied 
 

Ellendijk in de bossen nabij wandel-knooppunt 88 



 
 

Steen nr. 7 
 

merk de velden 
bos 
de vogels en het Witte Zand 
nog Den Waterganck 
langs die verdwenen bergh 
Het Steen nabij 
 

Heerstraat in bossen nabij wandelknooppunt 98  



 
 

Steen nr. 8 
 

Kapel Ter Eecken 
van eeuwen her lichtend 
baken aan de vaart 
de brug 
het lange lint dat 
grenzen bindt 
Kapellebrug 
Kruising Gentsevaart/Kapelstraat 



 
Steen nr. 9 

 
’t Stieën bewust…. 
bedacht… 
bedacht… 
bewogen … 
de inslag met een eigen toon 
verweven in het 
streekpatroon 
gewuuën  gewoon 

Kruising Roskamstraat/Gentsevaart 


