
   De geschiedenis daarvan gaat terug tot 1368.  
Mogelijk stamt de devotie uit nog vroeger tijd, 
maar bij een brand in 1709 is het archief verloren 
gegaan, zodat niets met zekerheid meer valt te 
achterhalen. Jaarlijks komen duizenden bezoe-
kers op bedevaart. 

Verklaring afkortingen: 

 
LA: linksaf       
RA: rechtsaf 
RD: rechtdoor 
g.o.i.: gaat over in 
PNB: plaatsnaambord 
KNP: knooppunt 
Doodlopende wegen en zandwegen tellen niet mee als 
afslag  
Straatnamen staan vermeld als er een straatnaambord 
hangt. 
Hangt een straatnaambord pas verderop, dan is er 

Kerken en Kapellen 

Route B 

circa 39 km 

De Sint Willibrorduskerk van Bakel.  
Er is hier al een kerk sinds 721, de eerste ste-
nen kerk is in de 11e of 12e eeuw gebouwd en 
delen hiervan zijn nog zichtbaar in het kerk-
schip. 
Bakel is een van de oudste nederzettingen in de 

Peel, de eerste verwijzing stamt al uit 714. De kerk 

speelde een grote rol in Bakel, zoals blijkt uit de 
eerste verwijzing naar de kerk, uit de vroege 
Middeleeuwen, in 721. Toen is het eigendom 
namelijk overgegaan op bisschop Willibrordus, 
die ook de patroonheilige werd.   
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In Milheeze en de Rips is er ook veel te bewon-

deren. Een goed beeld van de rijkdom aan ker-

ken en kapellen kun je krijgen door op de site 

van “het land van de Peel”te kiezen voor de 

fietsroute Kerken en Kapellen route A             

en route B. 

In Elsendorp is in 1926 een rooms-katholieke 

noodkerk gesticht en werd het dorp genoemd 

naar pater Gerlacus van den Elsen. Omdat 

men de naam Van den Elsendorp te lang vond 

werd het Elsendorp. De noodkerk was gewijd 

aan Sint-Jan Evangelist.  

Elsendorp is ook bekend door de zegeningen 

van voertuigenmet de heilige Christoffel als 

beschermer van de reizigers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handel is het oudste Maria-bedevaartsoord in 

Noord-Brabant.  

De heide was vaak zanderig en droog.  

Toen er plotseling een put ontstond en een 

beeld van Maria gevonden werd in een mei-

doorn, en het water geneeskrachtig bleek 

werd het beeldje vereerd en een kapel opge-

richt. Het park en de keskes horen er  



   Routebeschrijving 

 

Start bij de Willibrorduskerk in Bakel. 
• Knp 91 is te vinden door de Dorpstraat over te 

steken en  de Van der Poelstraat te volgen 
• Einde weg L.A tot knp 91. 
• Volg de knp 20, 21, kerk Milheeze, 22, 10, 11. 
• Bij 11 ga je even van de route af. 500m naar 

rechts staat de kapel Maria van Liefde.  
• L.A. Weg oversteken en Paterslaan in. 
• 2e weg L.A Leeuwerikstraat g.o.i  Patrijsstraat 

volgen tot Margareta Mariskerk. 
• Weg vervolgen verder van begraafplaats af 

Meester Hertsigstraat  
• Einde weg L.A. Blaarpeelweg 
• Einde weg R.A Oploseweg 
• Volg knooppunten 41, 29 naar 24. Bezoek ook 

de Sint Christoffelkerk door in Elsendorp 250m 
naar rechts een omweg te maken. Voor een 
bezoekje naar de Vossenberg op de kruising 
L.A en na 1,5km weer L.A. (omweg 4km)Volg 
knooppunten 24 naar 51 bezoek de kerk  onze 
lieve vrouw en het prachtige park. 

• Ga verder naar knooppunt 52, 23,53,54,55 rich-
ting 56 Je gaat eerder afwijken. 

• Bij het sportpark ga je richting Bakel L.A. 
•  Je gaat rechtdoor tot de kerk. Het beginpunt. 
 


