Bosbad Hoeven Fietsroute 8
“Kapelleke van de Zeg” + 14km

1. U vertrekt vanaf de receptie van Bosbad Hoeven.
2. Voorbij de portiersloge steekt u over en gaat u linksaf. Pas op bij het (2x) oversteken!
3. Bij de t-splitsing met de Bovenstraat, steekt u weer over en gaat u rechts de van
Opdorpendreef in.
4. Aan het einde hiervan gaat u rechtsom de Oude Bredasepostbaan.
5. Deze leidt u langs Breda International Airport richting de Bredaseweg (parallel aan de A58).
6. U gaat rechtsom en aan het eind met de bocht mee naar rechts.
7. Aangekomen bij de rotonde met de Pastoor van Breugelstraat neemt u de tweede afslag, dus
rechtdoor. U volgt nu de Roosendaalsebaan
8. Deze volgt u tot ‘achter de parkeerplaats bij het benzinestation’. Daar gaat u rechtsaf de
Gastelsebaan in. Deze wordt verderop Spoorstraat. U gaat vervolgens ook het spoor over.
9. U gaat over het spoor naar links, de Kapelstraat in.
10. Aan het eind komt u op het dorpsplein van Zegge. Hier vindt u het “Kapelleke van de Zeg”.

In 1421 teistert de St.Elisabethvloed West-Brabant. Een schipper dreigde in de
buurt van Zegge met zijn schip te vergaan. Hij doet aan Maria de belofte een
kapel te bouwen indien hij behouden aankomt. Zijn gebed wordt verhoord en op
de plaats waar hij strandde, laat hij een Mariakapel oprichten. De door de
schipper opgerichte kapel bestaat niet meer. De volksoverlevering zegt dat op
dezelfde plek later een nieuw heiligdom werd opgericht. Het Mariabeeld in de
kapel is miraculeus. Het beeld stamt uit eind 17e eeuw. Ten tijde van de
Hervorming werd het beeld zorgvuldig uit de kapel genomen en in een of andere
boerenwoning eerbiedig weg gezet.Op 31 oktober 1802 bevond zich het
Mariabeeld, in de woning van Cornelis Franken in de Noordhoeksestraat. Deze
boerderij brandde af, maar het Mariabeeld bleef, volgens Zeggenaren, op
wonderbaarlijke wijze voor de vuurzee bespaard.
De kapel is elke dag open van 08:00 – 17:00 u. Op dinsdag is er om 19:00 u. een viering.
Tijdens de meimaand wordt het dorp druk bezocht door bedevaartgangers, die met de auto,
de fiets of te voet(!) ‘Onze Lieve Vrouw van de Zeg’ een bezoekje brengen en vaak ook aan
het naastgelegen Café Kerkzicht.
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U vervolgt de route naar de Hoefstraat (rechts naast de kerk
Aan het eind gaat u rechtsaf (Hoge Heistraat / Tussenweg)
Hier gaat u aan het einde wederom rechtsaf, de Heesterbosstraat in.
U komt uit op de Onze Lieve Vrouwestraat en gaat linksom.
Bij de T-splitsing gaat de Onze Lieve Vrouwestraat naar links, maar u gaat rechtsaf de
Bosschenhoofdseweg in. Voetbalclub DIOZ zit aan uw rechterzijde.
Een stukje verder gaat u linksaf een fietspad in, dat u tussen de weides door leidt.
Aan het einde gaat u rechtsaf op de Jan Dennenstraat en vervolgens linksom op de
Galgestraat.
De eerste weg rechts is de Koestraat. Deze maakt een haakse bocht naar links en komt op de
Vaartweg. Er is hier een fietspad dat u volgt naar rechts.
Bij de Geijzestraat steekt u (voorzichtig!) over naar deze straat.
U gaat linksom naar de Nattestraat.
De eerste weg rechts is de Slikstraat, Deze volgt u tot het kruispunt met de Mommerstraat
en Kapelstraat.
U slaat rechtsaf de Mommerstraat in.
Deze maakt een bocht naar links en komt uit op de Oude Antwerpsepostbaan.
U steekt over naar Molecaten Park Bosbad Hoeven.
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