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inzet en medewerking van deze partijen.
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Eekelen en Heemkundekring ‘Den Lande van Zegge’.

Ontwerp : M2iD Sprundel
De wandelroutes zijn mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage 
vanuit het project Integrale Dorpsontwikkeling van de Provincie Noord-Brabant 
in samenwerking met de gemeente Rucphen. 

 6  De Spiekestraat

Op een gegeven moment komt u voorbij de Spiekestraat aan uw 

rechterkant. Deze straat dankt zijn naam aan  de Heer Gerard van 

Spiekere die  hier in 1290 een gebied, waaronder de Lage Zegge 

behoorde, in erfpacht kreeg t.b.v. de veenontginning.

 7  De Heimolen

Dit is een beltmolen uit 1886. Voorheen werd de molen gebruikt voor 

het malen van graan maar is nu buiten gebruik.

 8  Vliegveld Seppe

Net voor de rotonde ziet u het vliegveld Seppe. Hier is een museum 

dat op gezette tijden is te bezoeken.

 9  De oude grenspaal

Halverwege komt u voorbij een fietspad aan uw rechterkant. Hier 

staat een oude grenspaal die de grens aangeeft tussen de gemeentes 

Rucphen en Oudenbosch, al is te tekst niet erg goed meer te lezen. 

Een inwoner van Zegge heeft hem bij graafwerkzaamheden gevonden. 

De grenspaal is vervolgens aan de gemeente geschonken waarna de 

paal een plaats heeft gekregen naast het fietspad.

 10   Aloysiusschool en kunstwerk ´De Zonneboot´
 

Na nummer 134 aan uw linkerkant ziet u tussen de nieuwe 

appartementen de oude St. Alloysiusschool, een school voor jongens. 

Voor de woning (nr. 130) genaamd ‘Landjuweel ’, een voormalige 

onderwijzerswoning, staat ‘De Zonneboot’, een kunstwerk van  

Joost Barbiers uit 1995.

 11  Het pad in de Spoorstraat

Dit gedeelte van het pad maakt onderdeel uit van een oude weg, ‘ De 

weg van Gastel naar Rucphen’.

 12  De Oude Hoofdweg

Deze Oude Hoofdweg, de naam zegt het al, was vroeger de hoofdweg 

van Zegge. Voordat  de O.L.Vrouwestraat is rechtgetrokken was deze 

straat een onderdeel van de verbindingsweg ‘De weg van Gastel naar 

Rucphen’.

  Zicht op Zegge. Foto Jeanne de Beer-Baeke

   De oude grenspaal. Foto Jeanne de Beer-Baeke

Het oude pad in de Spoorstraat. Foto Jeanne de Beer-Baeke

  Toeristische informatie Zegge 
Openingstijden O.L. Vrouw Van Zegge Kapel

Meimaand  5.30 - 21.00 uur

1 juni t/m 31 oktober 8.00 - 20.30 uur

1 november t/m 30 april 8.00 - 17.00 uur

Elke dinsdag dienst 19.00 uur 

Religieus Erfgoed in de buurt

RK St. Willebrordkerk te St. Willebrord

Processiepark en Lourdesgrot. te St. Willebrord

Basiliek te Oudenbosch

Abdij “Maria Toevlucht” te Zundert

Meer informatie?

www.mariabooschap-zegge.nl 

www.puurrucphen.nl
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 1  De kerk en pastorie

Nadat Zegge in 1833 een zelfstandige parochie werd met een eigen 

pastoor, is de eerste pastorie gebouwd in 1839. De eerste kerk werd 

gebouwd in 1848. In 1900 was deze kerk, door aantasting van vocht, 

in zo’n slechte staat dat herstel te veel zou gaan kosten. Men besloot 

om een nieuwe kerk met pastorie te bouwen. Dat is deze huidige 

kerk, naar een ontwerp van architect Jac. van Groenendaal uit Breda, 

gebouwd in 1911. 

De toren van deze kerk werd op 29 oktober 1944 door de 

terugtrekkende Duitse troepen opgeblazen. Het heeft tot 1958 

geduurd voor de kerk met toren weer helemaal was hersteld.

 

Door middel van deze folder heeft u de mogelijkheid om drie wandelingen 

te maken en iets van Zegge en de omgeving te leren kennen. Start bij de 

informatiezuil op het dorpsplein. De wandelingen zijn aangegeven door 

gekleurde stickers op lantaarnpalen e.d.

 Een rondje om Zegge, de blauwe route, is 10,5 km lang.

 Een rondje door Zegge, de paarse route, is 4,5 km lang.

 Een ommetje Zegge, de rode route, is 3,7 km lang.

 3  Café Kerkzicht.

Dit café staat hier al sinds 1880. Het linker gedeelte van het pand was 

vroeger een winkel.

In de meimaand, als veel pelgrims Zegge bezoeken, komen hier 

wekelijks honderden mensen om na de kerkdienst koffie te drinken 

met een Brabants worstenbroodje erbij. Dat is door de jaren heen een 

echte traditie geworden

 2  De kapel

Het is bekend dat er al sinds de vijftiende eeuw mensen ter bedevaart 

komen naar Zegge. Nog elk jaar komen er in de meimaand duizenden 

pelgrims naar de kapel en de kerk. Op doordeweekse dagen wordt 

dan in de kapel om 18.45 het rozenhoedje gebeden, voorafgaand 

aan de dienst. In het weekend zijn er in de kerk eucharistievieringen 

op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 6.00 uur, 8.00 uur en 

10.00 uur. Elk jaar is er ter afsluiting van de meimaand  een plechtige 

processie.

Volgens een van de legendes kwam er tijdens de St. Elisabethvloed, 

die West-Brabant in 1421 teisterde, een schipper met zijn schip in de 

buurt van Zegge in de problemen. Hij deed de belofte aan Maria dat 

hij een kapel zou bouwen als hij behouden aan wal zou geraken. Zijn 

gebed werd verhoord en op de plek waar hij aan wal kwam, liet hij een 

Mariakapel bouwen. Die kapel bestaat niet meer, maar op dezelfde plek 

is een andere kapel gebouwd waarin het oorspronkelijke Mariabeeld 

is geplaatst. Wanneer die kapel gebouwd is, is niet met zekerheid te 

zeggen. Het is wel bekend dat tussen 1700 en 1800 de kapel ook dienst 

heeft gedaan als school én als gevangenis. Toen Zegge in 1833 een 

zelfstandige parochie werd, ging de kapel dienst doen als kerk.

Een andere legende vertelt dat tijdens de hervorming het Mariabeeld 

uit voorzorg werd ondergebracht in de boerderij van de familie 

Franken in de Noordhoeksestraat. Toen er brand uitbrak, brandde de 

gehele boerderij af, behalve de hoek waar het Mariabeeld stond. Het 

beeld is ongedeerd gebleven.

De huidige kapel dateert van 1922 en is ook een ontwerp van Jac. van 

Groenendaal. Het huidige Mariabeeld stamt uit de 17e eeuw.

 Het bos in de Spoorstraat. Foto Jan Vergouwen

 4  Het Dorpspark

Dit park was tot eind 2012 de tuin van de pastorie. Veel opnames voor 

de serie ‘Merijntje Gijzen’ uit 1973 zijn hier en in de pastorie gemaakt. 

Zelfs de toenmalige pastoor van Zegge, pastoor Dierikx, speelde in de 

serie een kleine rol als celebrant en diaken.

 5  De veenontginning

Hier ziet u rechts van u een gebied dat erg rechtlijnig van karakter is. 

Dit is ontstaan door veenafgraving.

Rond 1290 verkocht de Heer van Breda die eigenaar was van dit gebied 

zijn grond, verdeeld in blokken, aan personen die hun geld verdienden 

met turf. Door die nieuwe eigenaren werden er naast de blokken 

wegen en vaarten aangelegd om de turf af te voeren. Naast het zandpad 

De Nieuwenberg liep de Deurlechtervaart, een van de hoofdvaarten 

waarover de turf naar Roosendaal werd getransporteerd. 

 Kerk met magnoliaboom. Foto Jan Vergouwen

Interieur kerk. Foto Mark Buijs    De Nieuwenberg. Foto Erik de Beer

  O.L.Vrouwestraat. Foto Jan Vergouwen
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