Bezienswaardigheden



 Sacristie : In 1904 wordt onder pastoor Manders de kerk

genheid van het 40 jarig bestaan van de Oude Rosdoek.

gerestaureerd en worden 2 sacristieën bijgebouwd, de linker



sacristie (de huidige kapel) werd in 1927 bij de kerk getrokken. In
1931 werd de oude kerk afgebroken behalve de toren en de linker
sacristie (de kapel van nu). Deze is jaren gebruikt als opslagplaats

Kloppend hart : Ontworpen door Ilse van de Ven ter gele-

De steen uit Elst : Bevrijdingssteen uit 1946, ter herinnering

aan het feit dat in november 1944 een groep van 130 Elstenaren,
die geëvacueerd waren, in Wintelre werden opgevangen. Deze
steen is geplaatst in 1981 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de kerk

voor van alles en nog wat. In 2010 werd besloten de oude sacris-

b.g.v. de toen gehouden kerkfeesten. Hierbij was een grote reünie

tie (met steun van de overheid) op te knappen en er een kapel/

van (oud) Wintelrenaren, waarbij ook de evacués uit Elst aanwe-

stilteruimte van te maken. 21 augustus 2011 vond de inzegening

zig waren.

plaats.

 Woonhuis, Willibrordusstraat 39-41 : Gemeentelijk Monument uit 1935, met glas in lood ramen, voordeur met rondboog en

 Hotel 46 : Hotel 46 werd op 2 mei 2019 officieel geopend. In
Restaurant Craft kunt u zich laten verwennen op een bijzondere,
behaaglijke plek in Hotel 46 waar de avond al vroeg begint en laat

steil schilddak.

eindigt. Aan de voorzijde van restaurant Craft ligt een terras, dat

 Steenoven : Vernoemd naar de veldoventjes waarin stenen

Willibrorduskerk.

werden gebakken die hier vroeger stonden.



Biezenvelden : Verbastering van Biestveld zoals dit gebiedje

uitzicht biedt op de mooie omgeving van Wintelre en de Sint-

 St. Willibrorduskerk. : Bij de kapel staat een messing ma-



quette die die situatie weergeeft van de huidige toren, gebouwd in

vroeger het wasgoed op gedroogd/gebleekt werd.

1858, en de voormalige oude kerk, de contouren zijn ook terug te



prachtige neogotische
kerk tekende waarin

Dorpsplein Den Dries : Een Dries is een grasveld waar

Koemeer : In vroeger jaren lagen voorbij camping “t Dekske

en berkenlaantje rechts in de velden twee vennen genaamd Het
Groot Koemeer
en Het Klein
Koemeer, ge-

geen pilaren stonden

scheiden door

die het zicht op het

een dijk naar

priesterkoor zouden

buurtschap de

ontnemen.

Hut. Dit is de



Drie vrouwen :

Op het plein Den Dries
staat het beeld van drie
vrouwen van beeld-

Wintelre

 Schoolhuis : In de Kerkstraat (Huisnummers 3 en 5) bevindt
1895 is het als school in gebruik geweest.

in gebruik genomen. De architect was Jac. Vermeulen die een

Koemeer
Ommetje

zich nog het oude schoolhuis, dat in 1828 gebouwd werd. Tot

vroeger genoemd werd.

vinden in het straatwerk. De Huidige kerk werd in december 1931

Wandelen door het boerenlandschap van de Kempen

Koemeersdijk.
Verderop aan
de Koemeersdijk, links en
rechts de

houwster Tjikkie Kreuger genaamd Samenspraak. Motto; Goeien

laatste nieuwbouwwijk van Wintelre, alle wegen vernoemd naar

buurt kan nooit gin kaud.

Koemeer..

Deze wandeling is ontwikkeld door Dorpsraad Wintelre in samenwerking met Heemkundevereniging de Hooge Dorpen en uiteraard de inzet van vele vrijwilligers en is mede mogelijk gemaakt door
financiele ondersteuning van Hotel 46 en Hoeve de Nachtegaal.

Stichting Dorpsraad Wintelre, dorpsraadwintelre@gmail.com

KOEMEER OMMETJE - WINTELRE
Voor een kort wandelingetje vanuit “´t turp”, niet over drukke of
doodlopende wegen, maar wel door het landschappelijk mooi buitengebied van ons dorp, met daarbij hier en daar uitleg hierover,
heeft Dorpsraad Wintelre dit Ommetje ontwikkeld.
Vanaf de recent gerestaureerde kapel, geeft een mooie richtingaanwijzer, de vertrekrichting aan van meerdere Ommetjes en wandelroutes, welke veelal over zandpaden gaan.
Door de komst van deze Ommetjes hopen we bij te kunnen dragen
aan het behoud van deze, veelal nog wel bestaande maar met
voortbestaan bedreigde, paden.
In deze folder kunt u onderweg meer lezen wanneer u langs enkele cultuurhistorische en landschappelijke bijzonderheden wandelt.
Dorpsraad Wintelre wenst u veel wandelplezier.
Wij stellen uw opmerkingen en suggesties zeer op prijs. Deze kunt
u kenbaar maken via e-mail: dorpsraadwintelre@gmail.com

Achterkant
Binnen

Routebeschrijving:

Binnenkant
Binnen

Start in de aangegeven richting
1.

LA op T-splitsing (Willibrordusstraat)

2.

LA 1ste weg Willibrordusstraat

3.

LA einde verharding, langs speelveld

4.

LA door poort speelveld

5.

RA 1ste weg

6.

RA T-splitsing, (Akkerweg)

7.

LA 3de weg (Akkerweg, = zandpad)

8.

RA einde weg, fietspad op (Slikdijk)

9.

LA 2de weg, bij bankje

10. LA 2de weg (op verharding)
11. LA op fietspad, 10 meter volgen (Slikdijk)
12. RA 1ste weg, Akkerweg
13. RA 1ste weg, Steenoven
14. RD fiets/voetpad volgen
15. RA T-splitsing (Kempkesveld)
16. LA T-splitsing
17. RA bij kapel
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Start bij kapel.

Lengte Koemeer Ommetje 3,5 km.

Advies: Stevige schoenen

