Bezienswaardigheden

 Sacristie : In 1904 wordt onder pastoor Manders de kerk

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 voor van
alles en nog wat. In 2010 werd besloten de oude sacristie (met
steun van de overheid) op te knappen en er een kapel/stilteruimte
van te maken. 21 augustus 2011 vond de inzegening plaats.



D’n Draei : Willibrordusstraat 2, hier stond, tot een
hevige brand op 20 mei 2014,
een kortgevelboerderij, bouwjaar voor 1840. Het bakhuisje
bleef met de brand gespaard.
De brand was landelijk nieuws.



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
b.g.v. de toen gehouden kerkfeesten. Hierbij was een grote reünie
van (oud) Wintelrenaren, waarbij ook de evacués uit Elst aanwezig
waren.



De bolle akkers : Een bolle akker (naar de vorm)) is een hoog
gelegen akker, te vinden op de zandgronden o.a. van Brabant. De
ophoging is ontstaan door het opbrengen van mest gedurende
een langere periode.

Hotel 46 : Hotel 46 werd op 2 mei 2019 officieel geopend.

In Restaurant Craft kunt u zich laten verwennen op een bijzondere, behaaglijke plek, waar de avond al vroeg begint en laat
eindigt. Aan de voorzijde van restaurant Craft ligt een terras.

 t Caves : ‘t Caves ontleend haar naam aan een vroegere
herberg die hier heeft gestaan en ongeveer 100 jaar geleden
is afgebroken. De naam van deze herberg stamt nog uit de tijd
dat Franse soldaten hier in dit gebied gelegerd waren. In deze
herberg konden toen ter tijd paard en voerman overnachten.
Men tapte hier vroeger Caves-bier uit Leuven (België), vandaar
de vroegere naam ”In ’t Caves”. Tegenwoordig kan men hier
eventueel iets drinken of echt golfen.

 St. Willibrorduskerk. :

Bij de kapel staat een messing maquette die die situatie
weergeeft van de huidige
toren, gebouwd in 1858, en
de voormalige oude kerk, de
contouren zijn ook terug te
vinden in het straatwerk. De huidige kerk werd in december 1931
in gebruik genomen. De architect was Jac. Vermeulen die een
prachtige neogotische kerk tekende waarin geen pilaren stonden
die het zicht op het priesterkoor zouden ontnemen.

 Pastorie : Tegenover de kerk staat de neoclassicistische

 Ouw Meer : Ouw Meer, zo bekend onder de Wintelrese bevol-



H. Hart Beeld : Een opvallend monument uit 1927 is de beeldengroep met een H. Hartbeeld en twee leeuwen in het plantsoen
naast de kerk. De leeuwen zijn in 2010 nog gerestaureerd. Het H.
Hartbeeld vertoond nog kogelgaten uit WO II. Op de achtergrond
staat een Fagus sylvatia Purpurea, rode beuk, uit 1830-1840.





Drie vrouwen : Op het plein Den Dries staat het beeld van
drie vrouwen van beeldhouwster Tjikkie Kreuger genaamd Samenspraak. Motto; Goeien buurt kan nooit gin kaud.





tot 17 uur, op zondag tot 18 uur. In het horecagedeelte kunt u iets
drinken of lunchen. Boven kunt u naar de koeien kijken en is een
educatie/vergaderruimte en een speelzolder voor de kinderen.

oorlog en is ontworpen door Leo v/d Sangen en staat sinds 4 mei
1990 op dit pleintje. Het is een zuil van hardsteen met op de vier
zijden reliëfs van een levensboom en de elementen lucht, vuur en
water die bijeengehouden worden door een kring van mensen.

Wintelre

Café D’n Babbel : Gelegenheid om een kopje koffie, fris of
iets sterkers te drinken.

king. (Officiële benaming Groot Meer) Wintelre’s bekendste ven,
benoemd tot Natura 2000 gebied. In het ven groeit het zeldzame
oeverkruid. Bij het meer staan borden met meer informatie over
deze mooie natuurparel. Het erlangs gelegen meer is het Jong
Meer ( officiële benaming Klein Meer).

 Oorlogsmonument : Dit monument herdenkt de 2e wereld-

Vennen
Ommetje



pastorie die omstreeks 1810 gebouwd is en die in 1858 zijn huidige
vorm heeft gekregen. De pastorie is voorzien van een zg. Angelusklokje in het kleine torentje. Dit werd vroeger geluid voor het
gebed “Engel des Heren”, drie maal daags.

Drie Ossen : Een bronzen beeldje van Antoinette Briët, op het
pleintje tegenover Willibrordusstraat 1. Het werd geplaatst in 2000
in opdracht van de gemeente Eersel.

Wandelen door het boerenlandschap van de Kempen

Bosschuur : De Bosschuur biedt volop gelegenheid om kinderen kennis te laten maken met de natuur o.a. door een speelbos.
Op vaste tijden kunt u in de Bosschuur ook een kopje koffie drinken tegen een vrijwillige vergoeding. Ook zijn er hier wandelroutes
uitgezet, als u nog in bent voor wat kilometers meer.
Dorpsplein Den Dries : Een Dries is een grasveld waar vroeger het wasgoed op gedroogd/gebleekt werd.

 Zichtboerderij “De Nachtegaal” : Dagelijks geopend van 10



Kekkeneind 13 : In deze boerderij werd in 1895 het eerste
postkantoor van Wintelre gevestigd.

 Sportpark “De Meren” : Thuishonk van de plaatselijke voetbal, korfbal en tennisvereniging, resp. vvDEES, KV Winty en “De
Meppers.

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

VENNEN 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.

RA op straat (Willibrordusstraat)

2.

LA 2de weg, Everstraatje

3.

RA 1ste weg op vijfsprong

4.

RA op T-splitsing Oude Bredasebaan

5.

LA 1ste weg Heuvelsven

6.

RD bij bosrand

7.

RA op kruising van zandwegen

8.

RD langs ven, ven aan linker zijde

9.

RA achter op parkeerterrein

10.

RA op fietspad

11.

RD fietspad volgen

12.

RD voetpad volgen tot voorbij bocht

13.

LA 1ste weg, Kloosterstraat

14.

RA 2de weg (Kerkstraat)

15.

RA bij kapel
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Start bij kapel.

Lengte Vennen Ommetje 4,9 km.

Advies: Stevige schoenen

