
Bent u ook zo nieuwsgierig naar de titel van deze route? 
Een verrassende en niet te lange route met veel gezelligheid 
en wetenswaardigheden.

Wat komt u zoals tegen:
✔ Historische panden
✔ Attentietegels in de straat
✔ Historische borden
✔ Winkels die zeer de moeite waard zijn (tijdens het wan-

delen kan er worden gewinkeld en een pauze voor een 
kopje koffie is ook mogelijk)

Kortom zeer de moeite waard! 
De route kan op elke plek gestart worden.

De route in vogelvlucht:
- Begin op de markt, bij Pizzeria Roberto (tegel 1)
- Loop de Meddosestraat in
- Kijk goed om u heen (historische panden aan de rech-

terzijde)
- Volg de route op de kaart
- Bij attentiesteen 6 bent u in het oudste straatje van

Winterswijk
- Vervolg de route
- Het pand 35 heeft nog steeds dezelfde uitstraling als in

vroeger tijden
- Attentietegels 8 geeft aan dat hier het recht heeft

gesproken (pand nr. 39)
- Pand nr. 42  in vroeger tijden een bakkerij (dit pand is

weer in goede staat teruggebracht) A
- Loop even door richting rotonde en zie aan het begin

van de straat de attentietegel nr. 9  (hoe men in vroe-
ger tijden leefde met pomp)

- Loop weer terug en ga bij nr. 42 het steegje in
- Uitgekomen in de Scholtenbrug. Geniet van de prach-

tige omgeving. (in vroeger tijden overstroomde de
Whemerbeek die hier nog steeds doorheen loopt)

- Loop over de brug en zie voor je het B oudste Kerkhof
met Baarhuisje van Winterswijk. Zeer de moeite 
waard om er een kijkje te nemen.

- Pak de route weer op en loop langs het park C. Let 
hier vooral op de houten bank met doorzicht op het 
oudste gedeelte van Winterswijk, Mondriaan doorkijk

- Volg de route en zie aan de linkerhand D ‘t Knikkerpad
(kinderen gingen hier al knikkerend naar school).

- Uiteindelijk komt u op de kruising alwaar op de hoek E
Museum Villa Mondriaan gevestigd is

- Vervolg de route en bij F ziet u het smalste huisje van
Winterswijk

- Vervolg de route richting Markt
- Sla op de kruising rechtsaf en houd links aan Vervolg

de route
- Je bent weer in het oudste straatje dat ook de Lappen-

brink wordt genoemd
- Uiteindelijk op de Markt aangekomen is het de moeite

waard om G de Jacobskerk te bekijken en de nog 
steeds historische bovenpanden en op het plein
de dorpspomp H

Winkel-, wandel-, slenterroute
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Aandachtsroute
Het oude baarhuisje
Het oude baarhuisje op de Oude 
Begraafplaats dateert uit 1922. 
Na een grondige restauratie 
door de Stichting Monumen-
tenbelangen heeft de gemeente 
Winterswijk enkele jaren gele-
den dit pand tot een gemeentelijk 
monument verklaard.

Museum 
De wereld van Wenters
In 2017 wordt in de panden 
38-40 en 42 een eigentijds 
Belevingsmuseum gevestigd. In 
het museum “De Wereld Van 
Wenters” wordt o.a. de geschiede-
nis van Winterswijk uitgebeeld. 
Ook wordt de oude monumentale 
bakkerswinkel met daarin nog de 
takkenbosoven opnieuw ingericht.

Smalste huis van 
Winterswijk
In de Ratumsestraat op nr. 41 
bevindt zich het smalste huis 
van het centrum van Winters-
wijk. Het huis dateert uit 1865 
en meet slechts 3.65 m breed. 
Er passen precies een deur en 
een raam naast elkaar.

Het “doorkijkje”van 
Piet Mondriaan
Zo zag schilder Piet Mondriaan 
vanuit zijn ouderlijk huis de 
Jacobskerk. Zijn schilderij van 
de Jacobskerk is een van zijn 
vroege werken.

Knelis, Willem en Mieken
Beeld van Knelis, Willem en 
Mieken “t zwarte hundeken” 
(het zwarte hondje). Knelis en 
Willem zijn de hoofdfiguren uit 
de verhalen van de legendari-
sche Winterswijkse schrijver 
G.J. Meinen (1881 – 1943), beter 
bekend als “meester Meinen”. 

Pomp, Markt
De oude dorpspomp was op vele 
oude ansichtkaarten nog te zien.
Na vele jaren van afwezigheid 
is er toch weer een dorpspomp 
geplaatst. Een heerlijke verfris-
sing in de zomerse dagen voor 
mens en dier.
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Villa Mondriaan
Villa Mondriaan was het 
ouder-lijk huis van schilder Piet 
Mon-driaan. Beïnvloed door zijn 
vader Piet Cornelis Mondriaan 
en zijn oom Frits Mondriaan 
begon hier zijn 
schilderscarrière. E

’t Knikkerpad 1865
Smalle steeg tussen het Wee-
ninkpad en de Vredensestraat. 
Dergelijke “gängeskes” (steegjes) 
zijn karakteristiek voor Winters-
wijk. Men komt de “gängeskes”in 
alle straten in het centrum tegen. 
Volgens overlevering gingen 
kinderen al knikkerend naar de 
scholen in de omgeving van het 
Knikkerpad. D
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A. Museum Wereld van Wenters
B. Oudste Kerkhof

C. Houten bank met doorkijk op oudste stukje Winterswijk 
D. Knikkersteegje

E. Museum Villa Mondriaan
F. Smalste huisje van Winterswijk

G. Marktplein met Jacobskerk
H. Pomp op de Markt
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