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WANDELING door het BOEKEL van NU én TOEN 
 

Lengte wandelroute: 3,6 km. Tijdsduur: 1-2 uur. 

RM = Rijksmonument    Pp = Poëziepaaltje, van de Poëzieroute Boekel-Venhorst 

GM = Gemeentelijk monument   Kw = Kunstwerk, beeld, of gedenkteken 

De rijks- en gemeentelijke monumenten, en de poëziepaaltjes en kunstwerken zijn in de tekst onderstreept. 

Veel plezier met de wandeling! 
 

U vertrekt vanaf de Heemkamer,  Sint Janplein 22,  5427 BG Boekel 
 

 
 

 

GM De Heemkamer van Erfgoedvereniging 

‘Heemkundekring Sint Achten op Boeckel’ is gevestigd in 

het Sint-Jangebouw. Dit voormalige schoolgebouw van 

de R.K. Jongensschool is gebouwd in 1883; uitbreidingen 

waren er in 1921 en 1951, en aan de achterzijde in de 

jaren 1960-1980. De eerste steen werd gelegd door 

toenmalig burgemeester L. Verhofstad. Het gebouw is 

een gemeentelijk monument en is van cultuur-historische waarde als typologisch voorbeeld van een 

gangschool, en is van architectuur-historische waarde vanwege de behouden hoofdvorm en vanwege de 

detaillering en het materiaalgebruik. Daarnaast is de school een belangrijk element uit de dorpsgeschiedenis 

van Boekel. 

 

GM Vóór de Heemkamer staat het Boekels-Venhorstse oorlogsmonument. Bouwjaar 1946/1951. Het 

oorlogsmonument herinnert de inwoners aan de acht medeburgers die in WOII of tijdens de politionele acties 

in het voormalige Nederlands-Indië zijn omgekomen, én aan de 15 geallieerde militairen die in Boekel zijn 

gesneuveld. Het oorlogsmonument staat op deze plek vanaf 2003; eerder stond het aan de Rutger van 

Herpenstraat. Jaarlijks wordt hier op 4 mei de dodenherdenking gehouden. Het gedenkteken is van sociaal-

historische waarde vanwege de weerspiegeling en verwijzing naar de oorlogsgeschiedenis. 

 

Pp Oók vóór de Heemkamer staat het poëziepaaltje ‘Ode aan de Boekelse Sint-Jan’ (2018).   
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Loop naar links richting ‘Nia Domo’ 

Pp U komt voorbij poëziepaaltje ‘Bestemming’ (2015). 

 

Nia Domo is in 1959 gebouwd als het gemeenschapshuis van 

Boekel. De naam ‘Nia Domo’ komt uit de wereldtaal Esperanto en 

betekent ‘ons huis’. Sinds enkele jaren is ook de bibliotheek 

gevestigd in Nia Domo. Op de foto Nia Domo zoals het er uitzag 

kort na de opening in 1960. 

 

Ga rechtsaf de Kennedystraat in en neem de eerste weg rechts. Dit is de De Raadstraat 

Iets verderop ziet u aan de linkerkant het kerkhof. Tot in de jaren 1960 stonden er op het kerkhof van de 

parochie van de Heilige Agatha te Boekel verschillende grafmonumenten, vervaardigd uit hout, cement, 

marmer en ook uit gietijzer. Bij een herinrichting van het kerkhof zijn al deze kruizen en andere 

grafmonumenten verwijderd. 

GM Twee gietijzeren kruizen zijn als aandenken bewaard gebleven. Ze zijn opgeknapt en overgeschilderd. Eén 

kruis bevindt zich op dit kerkhof van Boekel en het andere kruis staat op het kerkhof van Venhorst. Het kruis 

op dit kerkhof (van ca. 1900) ziet u als u het kerkhof opgaat. Het staat aan het einde van de met bomen 

beplante laan. Om de urnenmuur met het houten kruis heen lopen en dan helemaal naar achteren gaan. 

Daarna weer terug naar de uitgang van het kerkhof gaan voor het vervolg van de wandelroute. 

 

Meteen voorbij het kerkhof gaat u linksaf het Kerkhofpad in, en aan het eind van dit pad gaat u rechtsaf; 

u bent dan in de Wilhelminastraat 

Vroeger was dit de Kreugestraat. Aan de rechterkant de huizen op 

Nr. 29 en 27 zijn van ca. 1908, en op Nr. 21 van ca. 1904. Aan de 

overkant, voorbij de Tuinstraat, het huis op Nr. 16 is van ca. 1900. 

Het pand op de hoek Wilhelminastraat / Mr. van Hooffstraat op 

Nr. 23 was vroeger woonhuis en kruidenierswinkel van C. 

Hermans. Op de foto het woonhuis en winkel van C. Hermans in 

1948. 

 

 

 

 

Voorbij dit pand gaat u rechtsaf, de Mr. van Hooffstraat in 

Op Nr. 20 was hier in de jaren 1970 een zelfstandig rijkspolitiebureau 

gevestigd. Op de foto het voormalige rijkspolitiebureau in de jaren 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

GM De langgevelboerderij aan de rechterkant op Nr. 11 

is oorspronkelijk gebouwd ca. 1840. Hij is klein van 

formaat en heeft een beeldbepalende betekenis 

vanwege de ligging in de kern van het dorp. De oude 

langgevelboerderij is in 2012 volledig gerestaureerd. 

Op de foto de langgevelboerderij in vroeger tijden. 
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U gaat linksaf de Luciusstraat in 

Deze straat was vroeger een deel van de Kreugestraat. U kijkt recht op Nr. 13, het oude melk/boterfabriekje 

van de ‘Boerenbond’ uit ca. 1900. Dit fabriekje was voor die tijd een ultramodern bedrijf. Na 1913 is het al 

verbouwd tot woonhuis. 

 

Vervolg de Luciusstraat, en u komt dan weer in de Wilhelminastraat 

Op de plek aan de overkant van de Wilhelminastraat stond vroeger een 

woning, gebouwd in 1928, met winkel en slagerij met pekelcel. Die 

vormden het begin van het latere Vleeswarenbedrijf ‘Boekos’. De panden 

van dit bedrijf zijn gesloopt in 2011. Op de foto Vleeswarenbedrijf ‘Boekos’, 

met links een stukje van de winkel, in het midden de toegangspoort en 

rechts een stukje van de fabriek. 

 

 

 

U gaat rechtsaf 

Even verderop aan de linkerkant staat een wit pand. Hier was 

vroeger een tankstation en garagebedrijf van J. Althuizen, later 

van F. van Nuland. Op de foto het pand en tankstation in 1965. 

 

Aan het einde van de straat staat aan de rechterkant schuin op 

de hoek met de Kerkstraat, een pand van ICT-bedrijf Vanboxtel. 

Dit pand is het geheel herbouwde voormalige ‘Hotel De Beurs’; 

daarvoor was dat café ‘Aurora’ met winkel en woonhuis uit 1931. 

 

Aan de overkant stond café ‘De Zon’, later café ‘De Snor’. Op de 

foto café ‘De Zon’ in ca. 1927. 

 

 

 

 

 

 

Ga links de Julianastraat in 

Pp U komt voorbij poëziepaaltje ‘Toeristisch Boekel’ (2006). 

RM Links ziet u de molen. Aan de linkerkant naast de molen staat nu 

een nieuw huis. Vroeger stond hier het molenaarshuisje uit 1906 van 

de familie Verbeek; het huisje is in 1963 gesloopt. 

De standerdmolen is waarschijnlijk gebouwd in de 17e eeuw maar 

heeft vóór 1844 op de Elzen gestaan. Het is een rijksmonument; zie 

het rijksmonumenten-informatiebord aan de weg bij de molen. Op de 

foto de molen vóór 1930. 

 

Loop door, voor de molen langs en vervolg de Julianastraat 

 

Aan de overkant stond tot in 2021 de Boerenbond, Julianastraat 6-8. 

Voorheen noemde men de Boerenbond ‘het Pakhuis’. In 1951 werd 

het eerste volledige stenen gebouw van de Boerenbond gebouwd. 

Op de foto het pakhuis in 1951. De Boerenbond werd gesloten in 

februari 2021 en het gebouw werd afgebroken in april 2021. 
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Vervolg de Julianastraat 

GM Julianastraat 11 is een voormalige burgemeesterswoning. In ca. 1893 kocht toenmalig burgemeester 

Bouwens hier grond en liet er een, voor die tijd, statig woonhuis bouwen. 

 

RM Julianastraat 13 is een voormalige T-boerderij en is een rijksmonument. De boerderij is gebouwd ca. 1890. 

Zie het rijksmonumenten-informatiebord op het pand. 

 

U loopt door aan dezelfde kant van de Julianastraat en steekt de straat ‘De Vlonder’ over, en iets verder bij 

de benzinepomp steekt u de Julianastraat over en gaat u links op het trottoir voor de woonhuizen en 

appartementen 

Op de plek van de huidige woonhuizen en 

appartementen stond tot aan 1996 de Boekelse 

melkfabriek. Links en rechts van de ingang van de 

appartementen zijn de oude gevelplaten van de 

vroegere ‘Stoomzuivelfabriek De Boterbloem’ 

ingemetseld. Boven de ingang het deurtje van de 

stookketel. De Stoomzuivelfabriek werd in 1912 door de 

Boekelse aannemer M. Reijbroek gebouwd. In 1951 

werd de boterfabriek tot kaasfabriek omgevormd. Begin 

jaren 1990 werden de activiteiten gestopt en werd het 

hele bedrijf gesloopt. Op de hoek met de Beatrixlaan staat de statige voormalige directeurswoning van de 

melkfabriek, ook uit 1912. Op de foto de stoomzuivelfabriek met links de directeurswoning in ca. 1917  

GM De voormalige directeurswoning op Julianastraat 52 heeft cultuur-historische waarde als belangrijk 

onderdeel van de dorpsgeschiedenis van Boekel, en heeft architectuur-historische waarde vanwege de 

behouden hoofdvorm en vanwege de detaillering met neo-renaissance elementen. 

 

U gaat rechtsaf de Beatrixlaan in 

Aan de eerste straat links ligt de wijk ‘Lage Schoense’. Het woord ‘lage schoense’ is een toponiem; het komt uit 

het Oudnederlands, en betekent vaak: slechte mosachtige grond. Dat zal het dus hier vroeger geweest zijn. 

 

U neemt de eerste straat rechts, De Boterbloem, gaat met de straat mee naar links en neemt aan het einde 

rechts het bruggetje over de Burgtse Loop 

De Burgtse Loop is één van de eeuwenoude afwateringen oost-west door Boekel heen, van de hoger gelegen 

Peel naar de Leijgraaf die via de Aa in de Maas uitkomt. 

In de Burgtse Loop werd het spoelwater van de melkfabriek geloosd. Naast de melkfabriek was ook een 

badhuis. Het stond dicht bij de loop en vlak naast de fabriek, wat natuurlijk makkelijk was met de aanvoer van 

heet water en de afvoer in de sloot. De mensen uit de omgeving maakten ook gebruik van het badhuis. 

 

U gaat naar links en in de bocht neemt u links weer een bruggetje en daarna neemt u het rechter pad langs 

de Burgtse Loop. 

Na dit stukje natuur gaat u een klein stukje over de straat en komt u uit op een T-kruising. 

Hier gaat u rechtsaf de Burgtstraat in 

Hier staat bij de Burgtse Loop het informatiebord ‘Biodiversiteit rond een sloot’. Op 15 verschillende plaatsen 

in Boekel en Venhorst zijn ‘Biodiversiteitsborden’ geplaatst om geïnteresseerden te informeren over de 

verschillende biotopen. Op het Sint Agathaplein (bij einde van deze wandeling) staat een 

overzichtsinformatiebord met alle locaties van de biodiversiteitsborden. 

 

U vervolgt de Burgtstraat tot aan de kruising met de Bernhardstraat; u gaat linksaf de Bernhardstraat in 

Kw Hier kunt u een rustmoment nemen. In het plantsoen aan de rechterkant staan de ‘Banken met Boekelse 

Ziel’. Dit kunstobject van Marion van der Horst en Marleen Rijvers is gemaakt ter gelegenheid van het 700-jarig 

bestaan van Boekel, en onthuld op 23 augustus 2013. Hier kunt u de plattegrond van Boekel bekijken en 

Boekelse verhalen beluisteren.   
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Om de wandeling te vervolgen gaat u weer terug naar de Burgtstraat en linksaf de Burgtstraat in 

Kijk even naar de overkant. Waar nu nieuwe woningen staan (hoek 

Burgtstraat-Bernhardstraat richting kerk) heeft voorheen de R.K. 

Meisjesschool Mariagaarde gestaan. Deze school werd gebouwd in 

1956 en gesloopt in 2005. Op de foto meisjesschool Mariagaarde 

in 1956. 

 

 

 

 

 

U vervolgt de Burgtstraat en ziet links Zorgcentrum Sint Petrus (BrabantZorg) 

GM Als u links richting de hoofdingang van het zorgcentrum kijkt of gaat, ziet u het witte beeld van Sint-Petrus. 

Dit beeld werd in 1897 geplaatst in de voorgevel van het Boekelse klooster, het St. Petrusgesticht, ook wel het 

Liefdegesticht genoemd. Dit klooster dat ongeveer hier stond, met kapel, boerderij, bejaardenhuis en 

meisjesschool, werd gebouwd vanaf 1887 door de congregatie van de Zusters van Liefde uit Schijndel. In 1962 

vertrokken de Zusters weer uit Boekel. Na de bouw van een nieuw bejaardenhuis werd het gehele complex 

afgebroken in 1972. Alleen de kapel bleef staan. Het beeld is hier geplaatst ter nagedachtenis aan het 

voormalige kloostercomplex. Het beeld is een gemeentelijk monumenten en is van cultuur-historische waarde 

vanwege de weerspiegeling en verwijzing naar het kloostercomplex met de daaraan verbonden sociaal-

historische en maatschappelijke ontwikkeling van het dorp. Het is gemaakt van massief zandsteen en staat op 

een gemetselde sokkel. 
 

U loopt weer door in de Burgtstraat 

GM Bij het bordje Burgtstraat 2 t/m 32 kijkt u links het pleintje op. Hier staan huizen voor ouderen. Deze 15 

vierkante huizen worden in de volksmond ook wel ‘de negerhutten van Oom Tom’ genoemd, naar de titel van 

een Amerikaans boek uit 1852. Achter aan het pleintje staat een kapel. Deze kapel is in 1935 gebouwd als 

kloosterkapel behorend bij het bovengenoemde klooster van 1887. De kapel ligt nu vrij en is een gemeentelijk 

monument. 

Rechts, bij de kerk, ziet u een Lourdesgrot; deze stond eerder vlakbij de kapel, en is in februari 2021 naar deze 

plek verplaatst. De 14 ton zware grot is gebouwd van brokken ijzeroer. 

Kw Aan het einde van de straat komt u uit op de Rutger van Herpenstraat. Rechts het standbeeld van Rutger 

van Herpen. In 1313 kochten de bewoners van het Boekelse grondgebied bepaalde rechten van 

zelfstandigheid van Rutger, Heer van Herpen. Dat is de oudste bekende akte waarin Boekel wordt genoemd, 

en dus vierde Boekel in 2013 zijn 700-jarig ‘bestaan’. Het beeld werd op 14 juli 1963 onthuld op het Sint 

Agathaplein, bij de viering van het 650-jarig ‘bestaan’ van Boekel. Het is in 2004 hier achter de kerk geplaatst, 

vanwege veranderingen en herindeling van het Agathaplein toentertijd. 
 

U bent nu aangekomen in de Rutger van Herpenstraat. Steek deze straat over en ga naar links 

GM Het huis op Nr. 6 is ’Villa Beuke-Loo’ en is gebouwd in 1933 in opdracht van de toenmalige burgemeester 

C. Schafrat. Het is een vrijstaande villa en het is een gemeentelijk monument. Het was lang de 

burgemeesterswoning van Boekel. Tot 2019 woonde er oud-burgemeester J. Pompen. 

GM Het huis op Nr. 8 is ‘Villa Ego Flos’ (betekent: ik bloei) en is gebouwd in 1937 in opdracht van huisarts A. 

Jetten. In dit pand is een huisartsenpraktijk geweest tot 1998. Het is nu een gemeentelijk monument. 
 

Tegenover deze twee woningen, dus aan de overkant van de 

Rutger van Herpenstraat, stond van 1887 tot 1971 het al 

genoemde kloostercomplex van de Zusters van Schijndel, met 

links aangebouwd en iets naar voren staand de meisjesschool, 

de St. Josephschool, en rechts aangebouwd en iets naar voren 

staand het bejaardenhuis. De foto is van ca. 1940-1950. 

Op de plaats waar u nu staat, had u dus toen het uitzicht van 

de foto.  
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U neemt de eerste straat rechts, de Professor van der Veldenstraat 

Deze straat is in 1954 vernoemd naar de in Boekel geboren Henricus van der Velden (1798-1857), in zijn tijd 

priester, vooraanstaand theoloog, professor en groot bestuurder. 

Links, aan wat nu de Burgemeester Ottowstraat is, werd in 1952 de 

Tuinbouwschool gebouwd. Nadat de Tuinbouwschool werd 

opgeheven, werd het gebouw jarenlang verenigingsgebouw en gaf 

onderdak aan de Volksuniversiteit, de muziekschool en andere 

verenigingen. In de jaren 2000 werd de school gesloopt en werden er 

deze woningen gebouwd. Op de foto de Tuinbouwschool in 1952. 

 

 

Aan het einde gaat u rechtsaf, de Burgemeester Schafratstraat in 

Kijk nog wel even links de Burgemeester Schafratstraat in. Vóór 1946, voordat deze straat werd volgebouwd, 

was het een zandpad met aan weerszijden een met grind 

verhard fietspad. Het was de Peelweg en ging pal op het 

oosten aan, de Peel in. In 1946-1948 was deze straat de 

eerste planmatige dorpsontwikkeling ofwel 

nieuwbouwstraat of -‘wijk’ van Boekel. Op de foto de 

Burgemeester Schafratstraat in 1947. 

 

Rechts van u, zowel aan einde Prof. v.d. Veldenstraat als 

aan de Burg. Schafratstraat, staat een lange heg. Deze heg 

begrenst het terrein van een voormalige timmerwerkplaats, 

opgericht in 1949, van de familie Mickers. 

 

Aan het einde van de Burgemeester Schafratstraat gaat u rechtstaf de Kerkstraat in, en steekt u de 

Kerkstraat over naar de beeldengroep op de hoek Helfrichstraat/Kerkstraat 

Kw Deze beeldengroep heet ‘De hand aan de ploeg slaan’, en is gemaakt door Rieky Wijsbek. Het kunstwerk is 

door het gemeentebestuur aangeboden t.g.v. 100 jaar NCB Boekel (1896-1996) zoals op de plaquette is te 

lezen. Ook dit kunstwerk is verplaatst in 2004. U kunt hier weer een rustmoment nemen. 

 

Op deze plek van het kunstwerk tot over het einde van de 

Helfrichstraat stond vroeger het Patronaatsgebouw ‘Sint Lucia’, 

min of meer een gemeenschapshuis, gebouwd in 1909 en 

gesloopt voor de aanleg van de Helfrichstraat begin jaren 1970. 

Op de foto het patronaatsgebouw in de jaren 1960. 

 

Het huis aan de overkant van de straat, Kerkstraat 57, nu een 

kindermodewinkel, is in ca. 1929 gebouwd, en was voorheen 

een elektriciteits-, radio- en televisiewinkel van H. Rutten. 

 

Loop verder de Kerkstraat in naar Eetcafé La Compagnie 

Tegenover het eetcafé staat een pand, een tweekapper op Nr. 55 en 53. Dit pand is gebouwd in 1915 (staat 

ook vermeld in de sierrand van de gevel) als woonhuis met hulppostkantoor, in opdracht van Mej. Antoinette 

de Groot (brievengaarster). In 1960 is het pand verbouwd tot twee woonhuizen. 

 

Loop verder door, langs het eetcafé, het Chinees restaurant en de schoenenwinkel 

Het huis aan de overkant van de straat, Kerkstraat 45, is gebouwd in ca. 1930 en was voorheen een 

schildersbedrijf met winkel, van Th. van Kessel. 

GM Het huis daarnaast, Kerkstraat 43, is een gemeentelijk monument; een villa gebouwd in 1936. De villa is 

van architectuur-historische waarde vanwege de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, het materiaalgebruik en 

vanwege de detaillering.   
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GM Het huis daarnaast, Kerkstraat 41, is ook een gemeentelijk 

monument. Oorspronkelijk was dit pand een bierbrouwerij, 

gebouwd in 1888, met daaraan later vast gebouwd een 

woonhuis, gebouwd in 1902. De brouwerij is tot 1938 in bedrijf 

geweest. Op de foto het woonhuis van de brouwerij. 

Nu zijn er een kapperszaak (in de voormalige brouwerij) en een 

bloemenwinkel (in het voormalige woonhuis) in gehuisvest. 

 

 

 
 

U loopt nu verder naar de rotonde; steekt het zebrapad over naar de bloemenzaak, gaat daar rechts de hoek 

om, en vervolgens steekt u het zebrapad over naar de kerk 

U staat nu op het kerkplein bij de Sint Agathakerk. 

Pp Tegen de heg aan de rotonde staat poëziepaaltje ‘De capriolen van een geleidehond’ (2014). 

RM De Sint Agathakerk, Kerkstraat 39, is gebouwd in 1924-1925 en is een rijksmonument. Het is een 

driebeukige markante kerk met een dominante en asymmetrisch geplaatste, min of meer op zichzelf staande 

klokkentoren. Zie het rijksmonumenten-informatiebord op het pand. 

RM De Pastorie, Kerkstraat 37, links van de kerk, is gebouwd in 1928 en is ook een rijksmonument. Zie het 

rijksmonumenten-informatiebord op het pand. Het pand is niet meer in gebruik als pastorie. 
 

Vervolg de Kerkstraat richting apotheek 

GM Aan de overkant van de straat staat het (oude) gemeentehuis met het carillon, Kerkstraat 30, ‘Raadhuis 

Boekel’. Het Raadhuis is gebouwd in 1931 als vervanger van het eerdere gemeentehuis dat op vrijwel dezelfde 

plek stond, en is een gemeentelijk monument. Rechts van het Raadhuis is in 2002 een nieuw gemeentehuis 

gebouwd. 
 

U loopt door langs de Apotheek 

Pp U komt voorbij poëziepaaltje ‘Boekel in geuren en kleuren’ (2005). 

Kw In het tuintje naast de apotheek staat een beeld genaamd ‘Intimiteit’, gemaakt door Wilna Hafmans. Het is 

een ode aan de Boekelse moeder, en is geplaatst in 1990 t.g.v. de opening van een toenmalige Albert Heijn-

vestiging in Boekel. 
 

U steekt hier het zebrapad over naar de andere kant van de Kerkstraat 

GM Rechts op de hoek staat het oudste nog bestaande café 

van Boekel, ’t Menneke. Daarvoor heette het ‘Het Centrum’. 

De oudste kern van het pand is van 1750; in 1913 zijn 

afzonderlijke eerdere bouwdelen samengevoegd, en in 1937 

is onder andere de veranda toegevoegd. In 1988 is het pand 

volledig gerestaureerd. Het achterste gedeelte heeft vroeger 

nog dienst gedaan als woning met kledingmakerij. Het is een 

gemeentelijk monument. Op de foto Café ’t Menneke in 

1978. 

 

U gaat links voor het raadhuis door 

Kw In het perkje voor het raadhuis ziet u een grijze steen met tekst. U kunt daar lezen dat de grote lindeboom 

(de Wilhelminaboom) geplant is op 6 september 1898 ter gelegenheid van de kroning van Koningin 

Wilhelmina, en de kleinere (de Willem-Alexanderboom) op 30 april 2013 ter gelegenheid van de kroning van 

Koning Willem-Alexander. 

Kw Naast het Raadhuis komt u bij het waterkunstwerk, getiteld ‘Water, Wind en Steen’. Het is van Belgisch 

hardsteen gemaakt door kunstenaar Herman Bartels. De wind bepaalt aan welke zijde het water naar beneden 

loopt, door middel van de windvaan bovenop. Het werd onthuld op 12 september 2004 bij de ingebruikname 

van het nieuwe Sint Agathaplein.   
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U loopt richting Sint Agathaplein (het vroegere kerkplein) 

Kw Hier staat een Brabants-Bont-bankje, geschonken door de provincie Noord-Brabant. U kunt hier zitten en 

luisteren naar het carillon. Het carillon is in 1978 geschonken door Rabobank-Boekel, die toen 75 jaar bestond. 

Na een grondige restauratie later, is het geplaatst in het klokkentorentje van het oude raadhuis. 

Vóór het bankje ziet u in de bestrating de contouren van de 

vroegere Waterstaatskerk. In een perkje bij een van de platanen 

staat een stalen zuiltje met informatie over deze kerk. De 

Waterstaatskerk is gebouwd in 1831 en gesloopt in 1925. In 1964 

zijn de funderingen van de 14e eeuwse kapel en van de 

Waterstaatskerk terug gevonden, en in 1966 gemarkeerd in de 

bestrating van het dorpsplein, en daarna opnieuw in de nieuwe 

bestrating van 2004. Op de foto de Waterstaatskerk in ca. 1900. 

 
Pp Rondom het Sint Agathaplein staan verscheidene poëziepaaltjes, zoals ‘De voorBIJganger’ (2015), ‘Het is 

feest in mijn pen’ (2013), en ‘Mooie tijden’ (2010). 

 

Loop naar rechts richting het nieuwe gemeentehuis 

Kw U ziet daar het beeld van de succesvolle Boekelse wielrenster Leontien van Moorsel, vervaardigd door Paul 

Roijmans. Iets verderop ligt een stukje bestrating van het oude kerkhofpad, het oude voormalige pad van 1887 

van de kerk naar het kerkhof. 

 

U gaat tussen het nieuwe gemeentehuis en het appartementencomplex de doorgang ‘De Ghebueren’ in en 

komt dan uit op het Sint Janplein 

Links stond vroeger de brandweerkazerne, gebouwd in 1950, 

en rechts het Wit-Gele-Kruisgebouw, gebouwd in 1957. Beide 

gebouwen zijn gesloopt in april 2002. 

Op de foto het Wit-Gele-Kruisgebouw in 1960. 

 

U steekt vervolgens het Sint Janplein over en loopt naar de 

oude school: het Sint Jangebouw 

Kw Links en rechts van de hoofdingang zijn in de muur 

gevelstenen ingemetseld met informatie over de bouw en 

verbouwing van de oude school. 

In dit Sint Jangebouw zijn o.a. de Heemkundekring, de Jeugdhobbyclub en de Boekelse Lokale Omroepkring 

(Blok) gehuisvest. Als u vervolgens links langs het gebouw loopt en dan rechts de hoek om gaat, bent u weer 

terug bij de ingang van de Heemkamer, vanwaar u vertrok. 

 

Hopelijk heeft u genoten van deze wandeling en de weetjes over Boekel. Vindt u het werk dat de 

Heemkundekring doet van belang voor ons dorp, dan zou u als waardering lid kunnen worden. In ieder geval 

bent u voor verdere informatie van harte welkom in onze Heemkamer. 
Heemkunde is de kennis van en de belangstelling voor alle aspecten van het heden en verleden van de eigen leefomgeving. 

Denk bijvoorbeeld aan: lokale natuur en cultuur, bebouwing, aardrijkskunde, archeologie, dialect, foto’s en films, enz. 

 
Bronnen: 

o Boek ‘Godde Mee? – Wandeling door Boekels centrum’, Bart en Martin van de Ven, 2002 

o Boekelse rijksmonumentenlijst en gemeentelijke-monumentenlijst; www.boekel.nl 

o Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC); www.bhic.nl 

o Erfgoedvereniging ‘Heemkundekring Sint Achten op Boeckel’ 

 

Deze ‘Wandeling’ is gemaakt door de leden Trudy Bolwerk-Raijmakers en Loes Verkuijlen-Kooiman, en is uitgegeven door 

Erfgoedvereniging ‘Heemkundekring Sint Achten op Boeckel’, Sint Janplein 22, 5427 BG Boekel 

www.heemkundekringboekel.nl  -  e-mail heemkundeboekel@hotmail.com 


