WANDELING door het VENHORST van NU én TOEN
Lengte wandelroute: 1,7 km. Tijdsduur: 1 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 gemeenschapshuis De Horst, Sint Josephplein 14, 5428 GL Venhorst
Het centrum van Venhorst is ontstaan op de tekentafel en aangelegd op een plek waar nooit tevoren mensen
gewoond hadden. Tot kort ervoor werd het gebied als onherbergzaam gekwalificeerd. Af en toe kwamen er
schaapherders en turfstekers voorbij.
Toen de ontginning van de Peel op gang kwam, ontstonden langs de noord-zuidas (midden-peel) een aantal
ontginningsdorpen waarvan Venhorst een der laatste was. De grootschalige ontginning in Boekel begon
relatief laat, omstreeks 1920. Er stonden al een flink aantal boerderijen, ver van alle voorzieningen verwijderd.
Officieel werd het dorp gesticht in 1932 als Sint-Jozefpeel. Vier jaar later werd onder druk van de Posterijen de
naam veranderd. Als nieuwe naam werd Venhorst gekozen. Een aaneenrijging van ven en horst, een droge
verhoogde rug in de drassige peel met vennen.
In een kort tijdsbestek werden de voor die tijd essentiële voorzieningen gebouwd. Een school (1932) en een
kerk (1934) aan de beide lange zijden van een centraal plein, met daarbij de pastorie en de onderwijzersvilla
schuin tegenover elkaar. De echte ontsluiting volgde in 1938 met de verharding van de Nieuwe Dijk, die dan de
naam Statenweg krijgt. Tot dan toe was Venhorst vooral in de winter zeer moeilijk bereikbaar.
Hét symbool van Venhorst is een grote zwerfkei van Noors graniet, die al bekend was bij de herders vóór de
ontginning begon, en tegenwoordig op een hoek van het Sint Josephplein pronkt. Van alle ontginningsdorpen
is de kern van Venhorst nog in de beste oorspronkelijke infrastructurele staat bewaard gebleven. Dat maakt
het volgens het Monumentenhuis Brabant uniek, niet alleen in de regio maar in heel Nederland.
Het centrum van Venhorst mag met recht een MONUMENTALE KERN genoemd worden!
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U start vanaf gemeenschapshuis De Horst
Op de foto gemeenschapshuis De Horst in 2005, vóór de grote
verbouwing.
Het was parochiehuis, vergaderzaal en bewaarschool.
Bouwkenmerken (uit MIP1990*): “Machinale baksteen.
Klepvensters; enige vensters zijn dichtgemetseld. Vleugeldeuren
met houten diagonale sierverwerking onder getoogd portiek met
stenen neuten, aanzet- en sluitsteen. Samengesteld dak, geknikte
zadeldaken en steekkappen met opnieuw-verbeterde-Hollandsepannen. In ca. 1968 is een bronzen reliëf op de voorgevel
aangebracht, voorstellende arenden bij een horst (nest). Boven de vleugeldeuren in de zijgevel bevinden zich
gedecoreerde houten lateien, vastgezet met bouten en moeren. De houten kapconstructie is nu verborgen
achter het verlaagde plafond; wel zijn er hardstenen consoles zichtbaar en de aanzetten van de spanten.”
Gemeenschapshuis De Horst is een onderdeel van de pleinwand.
* MIP1990 is het rapport van het Monumenten Inventarisatie Project; een cultuurhistorische inventarisatie in NoordBrabant, die in de gemeente Boekel werd uitgevoerd in 1990 en werd gerapporteerd in 1992. Het geeft per gemeente een
overzicht van waardevolle gebouwen, groenelementen en ensembles in 1990.

Pp Voor De Horst staat poëziepaaltje ‘Jaargetijden’ (2007).

Loop naar links, richting Statenweg
Naast De Horst stond vroeger de voormalige Boerenleenbank; zie
foto.
Tot 1972 was het gebouw in gebruik door de Boerenleenbank,
die in dat jaar een nieuw pand in gebruik nam aan Sint
Josephplein 1. Daarna werd het Wit-Gele-Kruisgebouw. Het pand
werd gesloopt in 2003.

Er tegenover staat bakkerij Van de Ven, Sint Josephplein 5.
Sinds 1934 is het bedrijf ‘in de familie’. Op de foto hiernaast de
bakkerij in ca. 1962, op de onderste foto in 1934.
Bouwkenmerken (uit MIP1990): “Machinale baksteen met
rollaag. Vierruits en zesruits klepramen, deels met luiken, drie
met rolluikkasten. Vernieuwde paneeldeur in portiek. Zadeldak
met rode Tuile-du-Nord-pannen. Behalve het noodgebouw op de
hoek zijn er twee bedrijfsgebouwen met inrijpoorten en
hijsluiken. Van belang vanwege de gaafheid.”
Het is een onderdeel van de verlengde pleinwand.
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Sint Josephplein 2, voormalig café.
Piet van den Elzen (Piet Kriste) bouwde hier in 1934 het café ‘De
Toekomst’ en werd er caféhouder. Het is nu omgebouwd tot
woonhuis.
Bouwkenmerken (uit MIP1990): “Machinale baksteen met rollaag.
Kruiskozijnen e.a. met bovenlicht in roedenverdeling. Vernieuwde
paneeldeur. Zadeldak met rode Tuile-du-Nord-pannen. Dakkapellen.
Er zijn in stijl aangepaste verbouwingen geweest, zoals het
dichtmetselen van een deur in de rechterzijgevel en het aanbouwen van een linkertravee. Van belang vanwege
gaafheid.”
Het is een onderdeel van de verlengde pleinwand.

Einde weg rechtsaf, Statenweg
Statenweg 77; villa van ca. 1937.
Bouwkenmerken (uit MIP1990): “Machinale baksteen. Erkerraam met
bovenlicht in roedenverdeling. Vernieuwde paneeldeur in ondiep
rondboogportiek. Aangebouwd deel onder zadeldak. Zadeldak met rode Tuiledu-Nord-pannen. Gootlijst met golfrand afgezet, evenals bij erker. Houten
bloembakken op afgeronde klosjes. Van belang vanwege gaafheid.”

Statenweg 75; villa met bedrijf; van ca. 1937.
Transportbedrijf en kolenhandel. Gebouwd in opdracht van Piet van
den Elzen.

Statenweg 57; villa met bedrijf; bouwperiode 1936-1937.
Huis van Thé Jacobs. Hij was houtbewerker in Venhorst en later heeft
hij een houtzagerij gehad in dit pand.
Bouwkenmerken (uit MIP1990): “Machinale baksteen met rollaag.
Kruiskozijnen met bovenlichten. Kleine roedenverdeling. Originele
paneeldeur. Zadeldak met rode mulden-pannen. Aangebouwd stuk
onder zadeldak. Van belang vanwege gaafheid.”

Statenweg 55; pakhuis van CHV/NCB; gebouwd in 1933.
Architect was F. Ververst. Nu is het een woonhuis.
Bouwkenmerken (uit MIP1990) : “Machinale baksteen.
Tweelichtsvensters. Stalen en houten schuifdeuren onder betonnen
luifels. Zadeldak van rode opnieuw-verbeterde-Hollandse-pannen.
Vier ijzeren ringen aan de muur om paarden vast te zetten. In de
gevels nog in geel de beschildering met CHV-NCB te zien. Aan de
voorzijde een gemetseld losperron. Van belang vanwege sociaalhistorische waarde.”
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1e weg rechtsaf, Telefoonstraat
Deze straat dankt zijn naam aan de telefoonpalen die hier in 1933
werden geplaatst om aansluiting op de telefoon te krijgen. De
telefoondraden verbonden Venhorst met Handel.
Op de foto, in de Telefoonstraat, Maria Weusten met dochters Birgit
(staand) en Annemarie (zittend) in ca. 1962; op de achtergrond zijn
nog de telefoonpalen te zien.

Telefoonstraat 2; voorheen tuindersbedrijf, nu autogarage.
Datering foto: 1950.
Later komen op dit perceel vier woningen van de familie Kanters te
staan.

3e weg rechtsaf, Ringbaan
Ringbaan 27, fietsenwinkel Van Sleeuwen.
De huidige fietsenzaak is een voortzetting van de oorspronkelijke fietsenzaak van 1928 aan de Statenweg
tegen de grens met Boekel.
Linker foto: de fietsenzaak aan de Ringbaan in ca. 1960.
Rechter foto: de boerderij, kruidenierswinkel en fietsenmakerij van Toon van Sleeuwen aan de Statenweg in
ca. 1948.

1e weg rechtsaf, Sint Josephplein
Sint Josephplein 41; woonhuis met smederij, van ca. 1936.
Het huis met smederij werd gebouwd door aannemer Jan Ponjé uit
Handel; deze had de opdracht van Piet van Deursen uit Handel, die dit
gebouw weer verhuurde aan Andries de Wit. Na de oorlog is in ca.
1948 Andries de Wit gestopt, en kwam dit bedrijf bij drie gebroeders
Van Grinsven, die dit eerst ook huurden van Piet van Deursen. Na
enige tijd kocht een van deze broers de zaak met woning, waar later
Piet van der Laar als knecht kwam te werken. Piet kocht dit bedrijf in
1960.
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Sint Josephplein 26 en 28; voorheen woonhuis met winkel en
aannemersbedrijf.
Hier was de bazaar/winkel van Thijssen; op de foto in ca. 1961.
Er was ook nog een timmerwerkplaats bij. Er was van alles te koop,
zodat de klanten niet voor een kleinigheid naar Boekel of nog verder
weg hoefden.
Dit pand is gesloopt voor nieuwbouw.

Sint Josephplein 35; voorheen woonhuis met winkel.
In 1961 nam Jan van Dooren hier de kruidenierswinkel van zijn vader
Janus over. In die tijd was het heel gewoon dat er regelmatig ook een
noodslachting plaatsvond.
In 2009 is er een einde gekomen aan de winkelbedrijvigheid en later is
het pand omgebouwd tot appartementen.

Sint Josephplein 20; voorheen meisjesschool.
In 1949 wordt hier een tweeklassige meisjesschool gebouwd,
vooruitlopend op de komst van een zusterklooster. De zusters zijn
nooit gekomen. Later werd hier tot 1979 de kleuterschool in
gehuisvest. Na de verhuizing van de kleuters werd het een
verenigingsgebouw voor fanfare en KPJ.

Kw ‘De Pioniers’. Zuidelijk van de Mennehof staat de beeldengroep ‘De Pioniers’,
een beeld dat de ontginners van de Peel, de pioniers van Venhorst eert. Dit
beeldhouwwerk werd geschonken door de gemeente Boekel aan de inwoners van
Venhorst in 1982 bij het 50-jarig bestaan van het dorp. Het is gemaakt door Marga
Brey.
Opschrift: “De Pioniers” 1932-1982 Marga Brey Aangeboden door het
gemeentebestuur van Boekel.

Sint Josephplein 31; café Plein 31; van ca. 1938.
Bouwkenmerken (uit MIP1990): “Machinale baksteen. Rollaag bij
wisseldorpel. Etalageramen met klepramen in kleine roedenverdeling,
kruisvensters. Zijgevel kruiskozijnen. Vernieuwde paneeldeuren.
Samengesteld dak met rode Tuile-du-Nord-pannen.”
Het is een onderdeel van de verlengde pleinwand.
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2e straat rechtsaf, Kerkpad
U komt dan op het kerkhof.
GM Kerkhof.
Westelijk van het Sint Josephplein ligt het eenvoudige kerkhof.
Kenmerken (uit MIP1990): “Rode beuken, rododendrons. Tussen twee
rijen beuken staat een Calvarieberg met een voet van ijzeroer. Daarop een
houten kruis, geflankeerd door twee beelden, die afkomstig zijn van de
begraafplaats in Boekel. Aan weerszijden de rijen zerken. Dit zijn staande
kruisvormige zerken met een crucifix ter decoratie.
Van belang vanwege cultuurhistorische waarde.”
De oudste graven dateren uit 1935. Van mevrouw Johanna Manders-van
Dalen en van het kind Marietje Menne.

Loop weer terug naar het Sint Josephplein en ga naar rechts
GM Villa ‘De Linde’, Sint Josephplein 13; woning schoolhoofd uit 1933.
Bouwkenmerken (uit MIP1990): “Machinale baksteen, genuanceerd gebrand
tot en met rollaag bij onderdorpel, rest rood. Betonnen sierlijst boven
vensters begane grond. Erkerraam met balkon, waarin rechthoekige
uitsparingen. Boogvormig balkon met vleugeldeuren. Ramen met
roedenverdeling, deels met luiken en glas-in-lood. Paneeldeur met gietijzeren
rooster, ca. 1900, in diep hoekportiek met houten luifel op baksteen pilaar.
Zadeldak met steekkap met rode verbeterde-Hollandse-pannen.
Aangebouwde garage onder hoog zadeldak. Diverse acacia’s. Achter de tuin
een grote beuk, omtrek 450 cm. Hoge smalle schoorsteen. Houten overstek.
Belangrijk vanwege gaafheid en detaillering.”
Het is een onderdeel van de pleinwand.
GM St. Corneliusschool, Sint Josephplein 7; lagere school voor
jongens en meisjes.
De lagere school is gebouwd in 1932 en is geopend op 16 januari
1933. Dit gave gebouw van de Erpse architect Egidius Heijkants heeft
boven de entree een beeld van de naamgever, St. Cornelius. De naam
Cornelius was bedoeld als ode aan burgemeester Schafrat, met de
voornaam Cornelus. Deze eerste burger van Boekel heeft zich sterk
ingezet voor de ontwikkeling van Venhorst.
Bouwkenmerken (uit MIP1990): “Machinale baksteen met
vlechtingen. Zijvleugels met vernieuwde kozijnen. Deurtravee:
kruiskozijnen met roedenverdeling. Rondboog vleugeldeuren met
siermetselwerk. Zadeldak met rode verbeterde-Hollandse-pannen. In
nis wit beeld van St. Cornelius met tiara, staf en bijbel. Deels originele
tegelbevloering. Geelwitte, zwarte, rode en groene tegels in
geometrisch lijnpatroon. Originele ijzeren jashaken. Gangen met
driehoekige togen. Links van entree gipsen H. Hartbeeld uit 1932.
Marmeren plaquette in voorportaal met de tekst: ‘Deze school werd gebouwd door het gemeentebestuur van
Boekel onder burgemeester Schafrat en overgedragen aan het R.K. kerkbestuur onder pastoor De Raad 1932’.
Van belang vanwege gaafheid en sociaalhistorische waarde.”
Het is een onderdeel van de pleinwand.
Pp Voor de school staat het poëziepaaltje ‘Luchtkasteel’ (2012).
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GM Zwerfkei
Op de hoek van het plein staat de
sinds 1934 al enkele keren
verplaatste Noors granieten zwerfkei
op een stenen sokkel.
Kenmerken (uit MIP1990): “Ruw
stenen zwerfkei op bakstenen sokkel
met tekst: ‘Deze kei is gevonden bij
de ontginning van Venhorst en is hier
neergelegd als symbool van de
noeste arbeid die daarbij is verricht
door de pioniers’.
Van belang vanwege sociaalhistorische waarde.”
Pp Kw Midden op het plein, in de hoek van de bank in de sokkel van het stalen kunstwerk, is het poëziebordje
‘Wonderlijke wereld’ (2016).

Loop in de bocht naar links
GM Pastorie, Sint Josephplein 16, datering 1935.
Gebouwd in dezelfde stijl als de kerk op nummer 18.
Bouwkenmerken (uit MIP1990): “Machinale baksteen met rollaag en
vlechtingen en uitgemetselde bogen. Gekoppelde vierruits en
tweeruits vensters met luiken. Zesruits openslaande vensters met
glas-in-lood bovenlicht en luiken onder spaarbogen. Paneeldeur met
houten luifel aan gedecoreerde ijzeren stangen en rondboog.
Zadeldak met steekkap met rode verbeterde-Hollandse-pannen. Laag
bakstenen muurtje. Nieuwere garage in stijl van pastorie gebouwd.
Voortuin met laag groen. Achtertuin met diverse hoge bomen.
Van belang vanwege gaafheid.”
Het is een onderdeel van de pleinwand.
Bovenste foto: de pastorie.
Onderste foto: bovenlicht in de pastorie met de Pastor Bonus (Latijn
voor De goede Herder) in glas-in-lood.

Jozefhof
In 2011 wordt van de totaal verwilderde pastorietuin een gezellig hof
gemaakt, waar je naar hartenlust vogels en vlinders kunt bekijken,
een wandelingetje kunt maken of naar een
kort overzicht van de geschiedenis van
Venhorst kunt luisteren in het prieeltje (met
rood dak).

GM Heilig Hartbeeld.
In het plantsoen bij de kerk staat een levensgroot wit, zandstenen Heilig Hartbeeld op
een bakstenen sokkel; zie foto rechts.
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GM Sint Jozefkerk, Sint Josephplein 18.
Deze kerk werd in 1934 gebouwd en in
1952 belangrijk uitgebreid. Het eerste
gedeelte werd ontworpen door de
architect J. Elemans uit Ravenstein. De
uitbreiding is van architect J. Strik uit
Mill.
Het is een imposante bakstenen
kruiskerk met grote vieringstoren in een
stijl die het midden houdt tussen de
Delftse School en Wederopbouw. De
kerk heeft naast de zichtbare houten
kapconstructie een rijk interieur en is
voorzien van diverse beelden en
vaandels. Drie lindehouten beelden, van
de H. Ambrosius (van ca. 1775), de H.
Lucia (van ca. 1800) en de H. Antonius Abt (van ca. 1760) zijn gemaakt door de gerenommeerde Petrus
Verhoeven uit Uden (1729-1816) en werden aan Venhorst geschonken door de kerk van Boekel.
Verdere bouwkenmerken (uit MIP1990): “Eenbeukige kruiskerk met schoren, verhoogde vieringstoren met
achtzijdige klokkentoren met uikoepel en kruis. Machinale baksteen,
sierbogen en uitgemetselde kruisvormen. Rollaag en vlechtingen.
Rechthoekige ramen met glas-in-lood, waarboven een rond raam.
Boogvormige vleugeldeur. Zadeldak met rode verbeterde-Hollandsepannen. Wanden van ruwe okergeel geglazuurde baksteen, zichtbare
houten kapconstructie. Diverse houten en gipsen beelden.
Rozen, rododendron, twee esdoorns, gehele plein met linden.
Van belang vanwege gaafheid, cultuurhistorische en
pleinwandwaarde.”
Rechts van de ingang is een klein bakstenen kapelletje met een beeld
van Jozef en het Christuskind.

Kw Vóór de Sint Jozefkerk ligt in de bestrating de attentietegel ‘Venhorst - Monumentale kern’. Deze
attentietegel is aangeboden aan de inwoners van Venhorst door de Heemkundekring en het
gemeentebestuur, ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van Venhorst, en is onthuld door burgemeester
Mw. Caroline van den Elsen op 09-09-2022 bij de Open Monumentendag.

Hopelijk hebt u genoten van deze wandeling en de weetjes over Venhorst. 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, Sint Janplein 22, Boekel.

Deze ‘Wandeling’ is gemaakt door de leden Jo van Grinsven, Jan Manders, Maria van Berlo-Kuipers en Loes VerkuijlenKooiman, en is uitgegeven door Erfgoedvereniging ‘Heemkundekring Sint Achten op Boeckel’, Sint Janplein 22, 5427 BG
Boekel
www.heemkundekringboekel.nl - e-mail heemkundeboekel@hotmail.com
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