Fietstocht langs Kruisen en Kapellen in Sevenum
(ca. 25 km.)
Startpunt Parochiekerk;
1. De kerk van de H. H. Fabianus en Sebastianus is gebouwd in de jaren 1953 - 1955
ter vervanging van de in 1944 door de Duitsers verwoeste parochiekerk. Aannemer
De Bout uit Nieuw Kuyk bouwde de kerk naar een ontwerp van architect Valk uit ‘s
Hertogenbosch. Tijdens opgravingen, voorafgaande aan de herbouw, werden
fundamenten en andere restanten van vroegere kerken gevonden
Bij de kerk gaat u richting Venlo / Grubbenvorst. Voor de rotonde (links, direct na
huisnummer 21) bevindt zich de St Antoniuskapel.
2. De Antoniuskapel is gesticht door de adelijke familie Schenck van Nijdegge, die op
het verderop gelegen kasteel Schenckenborg woonde. Het bouwjaar is niet bekend.
Het originele, eikenhouten beeld staat in het gemeentehuis.
Rotonde oversteken. Direct achter de rotonde slaat u linksaf en blijft u het fietspad langs
deze weg volgen tot de voorrangskruising. Hier steekt u recht over en neemt u de
onverharde weg, het Lindersstraatje. Einde van deze weg rechtsaf en na ca. 200 m. linksaf,
de Heesbeemd. Vervolgens de eerste onverharde weg rechtsaf, waaraan de Donatuskapel
ligt.
3. De Donatuskapel is gebouwd in 1929 door Frans Wijnen, om gespaard te blijven
voor natuurgeweld en onweer.
Aan het einde van deze weg linksaf. Op het eerstvolgende kruispunt vindt U een kruisbeeld.
4. Het kruisbeeld hoek Blaktdijk / Reindonckweg is in 1950 gesticht door de er naast
wonende familie Camps-Hoogers.
Hier linksaf richting kerk Kronenberg. Bij het volgende kruispunt, splitsing Americaanseweg /
Venweg, bevindt zich weer een kruisbeeId.
5. Dit kruisbeeld werd omstreeks 1930 geplaatst door de familie Philipsen, ter
vervanging van een ander kruis. Het chamotte corpus is vervaardigd door P. Killaers.
Vervolgens linksaf en even verderop rechtsaf, richting kerk. Bij de T splitsing linksaf
(Peelstraat) en meteen rechtsaf (Meerweg).
6 De kerk van Kronenberg is in 1932 gebouwd door aannemer Jan Wanten, naar een
ontwerp van architect Valk uit ’s Hertogenbosch.
Eerste weg links, Simonsstraat. Hier bevindt zich de H. Familiekapel.
7. De H. Familiekapel is door de fam. Verharren en Wllems, in 1945, uit dankbaarheid
gebouwd.
Deze weg vervolgen en bij de splitsing rechtsaf. Op het einde van deze weg bevindt zich, de
kapel van 0.L. vrouw van Goede Raad.
8. Deze kapel is in 1932 gebouwd, tegelijk met de kerk van Kronenberg.
Bij de kapel linksaf, richting bossen. Via een onverharde weg komt U op een driesprong,
waar een witte kapel ligt, de Antoniuskapel.
9. De Antoniuskapel, ook wel Roodbeenskapel genoemd, werd in 1914 door de fam.
Roodbeen uit dankbaarheid gebouwd, om dat de familie het hier achter gelegen
perceel grond van de gemeente kon pachten.
U vervolgt de weg links van de kapel. Bij de volgende splitsing rechtsaf. Bij het kruispunt
linksaf en de Midden - Peelweg oversteken.
OPPASSEN - GEVAARLIJKE KRUISING!

U bevindt zich nu in Evertsoord. Rechts ligt het voormalige klooster van de Paters Oblaten,
thans vrouwengevangenis. De voormalige kapel in het klooster is de kerk van Evertsoord.
10. Het peeldorp Evertsoord is genoemd naar oud-burgemeester Willen Everts. De
kerk is gebouwd in 1955 door aannemer van Berlo uit Sevenum naar een ontwerp
van architect Weegels. In het klooster (gebouwd in 1949) was een seminarie van de
Paters Oblaten gevestigd.
U blijft de Paterstraat volgen, ca. 250 m. voorbij het sportterrein ligt de Mariakapel.
11. Deze moderne, open Mariakapel werd bij de afsluiting van de peelontginning in
1958 officieel in gebruik genomen.
De weg vervolgen tot de eerste bocht, hier linksaf. Bij het kruispunt met de Midden-Peelweg
neemt U het fietspad rechts richting Schatberg.
Startpunt Schatberg;
Bij het A .C. Restaurant de Midden-Peelweg oversteken richting Sevenum. Al spoedig ziet U
rechts een waterput met daarachter een kruisbeeld.
12. Het kruis ‘Op het Kleef’ is in 1906 opgericht door de destijds erbij wonende fam,
Bos en professor Timmermans.
Vervolgens neemt U de eerste weg rechts, Saardijk, welke U geheel af fietst. Het kruispunt
met Rieterdijk oversteken, en via Most komt hij de splitsing Broek / Hazenhorstweg. Hier
rechtsaf, de Hazenhorstweg op gaan. Aan de linkerkant slaat een kruisbeeld.
13. Dit kruis is omstreeks 1875 geplaatst.
Vóór de Beierhof gaat u linksaf over een onverharde weg door het natuurgebied ‘De
Elsbeemden’. Bij de volgende T-splitsing linksaf. (Hier stond eeuwen geleden de galg.)
Daarna de eerste weg, bij de z.g. kwatsbank, links. U passeert de Elsbeek en de Molenbeek.
Op de verharde weg aangekomen staat hij de T-splitsing een kruisbeeld.
14 Het kruis ‘Op de Vorst’ is rond 1900 geplaatst. Het is een van de weinige
gietijzeren kruisen in Sevenum.
Op deze driesprong neemt U de linker weg. Bij de volgende splitsing staat links weer een
veldkruis.
15. Het kruis nabij ’Vorst 5’ is in 1978 door de, er naast wonende fam. WilIems
gesticht.
Bij deze splitsing rechtsaf. Voorbij de eerste boerderij rechts, staat weer een kruisbeeld.
16. Het kruis nabij ’Vorst 3 ‘ dateert van 1955, ter vervanging van een ouder kruis.
Het corpus is van gietijzer.
De weg vervolgen tot aan, de Maasbreeseweg, hier linksaf en vervolgens weer de eerste
weg links, de Snelkensstraat. Bij huisnummer 26 staat wederom een kruis.
17. Dit kruis is door de er achter wonende fam. Raedts, in 1945 opgericht uit
dankbaarheid voor het behoud van familieleden en onderduikers tijdens de oorlog.
Aan het einde van deze straat staat, op een driesprong de kapel 0.L. Vrouw van zeven
Smarten.
18. Deze kapel stamt mogelijk uit de 17e eeuw. In 1892 werd de kapel
gecementeerd. De originele lindehouten piëta is bij particulieren ondergebracht. In de
volksmond wordt deze kapel ook wel ‘Vrietskapelke‘ genoemd.

U vervolgt uw weg rechts, via de Frankrijkweg. Bij de volgende splitsing rechtsaf. Vóór de
boerderij hoek Steeg / Helenaveenseweg, staat weer een kruis.
19. Dit kruis, met een fraaie boog boven het corpus, stamt waarschijnlijk uit het
laatste kwart van de 19e eeuw. Het is een van de mooiste kruisen van Sevenum.
U vervolgt de Steeg en een stukje verder passeert u links de H. Hartkapel.
20 De H. Hartkapel is fraai van architectuur. Ze werd in 1910 gebouwd door de fam.
Baeten. Waarschijnlijk stond hier in .1469 reeds een kapel; er was toen al sprake van,
een heilige huuske in de Steegh’
De eerste verharde weg links, de Staarterstraat. Op het einde van deze straat staat links de
St. Annakapel.
21. De St. Annakapel heeft een mooie voorgevel en een nis met een houten kruis
erin. De kapel is gebouwd rond 1730. Het originele, houten beeldje is om
veiligheidsreden particulier ondergebracht.
Op het einde van de straat rechts en vervolgens weer de eerste weg rechts, de Beatrixstraat.
Bij het kruispunt linksaf (Den Eigen). U ziet spoedig rechts de O.L. Vrouwe Kapel.
22 Deze prachtige klokvormige kapel werd in 1676 door de fam Slots uit Helden
gebouwd. Volgens de legende werd hier in de 17e eeuw een meisje door een
uitgehongerde wolf bedreigd. Er klonk plotseling een schot en de wolf viel dood voor
haar voeten neer Uit dankbaarheid zou toen deze kapel zijn gebouwd.
De weg vervolgen naar de parochiekerk van Sevenum.
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