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Sint Annakapel

De St. Annakapel staat sinds eeuwen in het centrum van
Molenschot en is volgens archivaris Van Mosselveld ‘het
enige gave monument van de streek hier’. Haar oorsprong zou
volgens een 19e eeuwse schrijver teruggaan tot de 9e eeuw.
De oorkonde waarop deze doelt is echter nooit teruggevonden. Een register in het archief van het Bisdom
Antwerpen noemt als oudste patrones de H. Maria. Ook dit
gegeven is niet te contoleren. De kapel was toegewijd aan
Maria, maar in de 19e eeuw, om precies te zijn op
12 december 1844, is de kapel opnieuw ingewijd aan de
Heilige Moeder Anna door pastoor F.J. Janssens uit Gilze.
Tot op de dag van vandaag is de kapel een bedevaartsoord.
Het kruisbeeld achter de kapel is een neogotisch Calvariekruis en dateert uit ongeveer 1890. In de hardstenen sokkel
zijn de woorden ‘Momento Mori’ (moment voor de gestorvenen) gebeiteld. Het kruis is gegoten in gietijzer met rijk
neogotisch filigraanwerk. Op de brede voet ziet u de kruisafname van Christus uitgebeeld, vrij naar een schilderij
van Rubens. Het beeld van moeder Anna voor de kapel is
tevens neogotisch en is van ongeveer 1890. De kunstenaar is
onbekend. De beschrijving op het plaatje is het lezen waard.
Neem ook eens plaats op het bankje voor de kapel en geniet
van de omgeving en de rust.
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Herberg ‘De Drie Linden’

Het laatste beschermde Rijksmonument is de herberg ‘De Drie
Linden’. De geschiedenis gaat terug naar het jaar 1843 als
Adriaan Bink de langgevelboerderij laat bouwen. Dit jaartal
is nog in een van de balken te zien. Het gebouw is van het
Kempische langgeveltype met als een van de kenmerken dat
alle deuren in de langgevel zitten. De boerderij is meer dan
144 jaar beheerd door de familie Bink en in 1990 overgedragen aan de familie Broeders-Peijnenburg. In 2004
trok de familie De Bie uit de Moer in de herbergboerderij.
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Veenstraat

De Veenstraat heette voorheen de Veenweg en was tot
1888 onverhard en alleen in de droge zomerperiode goed
begaanbaar. Deze Veenweg werd als eerste weg in Molenschot
verhard met Belgische kasseien en verder voorzien van eiken
bomen. Deze bomen overspannen de weg met hun toppen
wat zorgt voor een sfeervol plaatje.

Tips voor de wandelaar
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Verdere bijzonderheden van Molenschot

Molenschot heeft nog een tweede horeca gelegenheid,
‘ ’t Engeltje’ welke is gelegen in de Schoolstraat. Dit pand
is meer dan honderd jaar oud. Het heeft in het begin dienst
gedaan als dienstwoning voor de koster van de kerk. In 1954
heeft Janus van Bavel het pand gekocht van de kerk voor de
somma van 4.000 gulden. Het pand werd gebruikt als café
en kruidenierswinkel. Ook verhandelde hij vloerbedekking en
gordijnen. Tevens werden er religieuze artikelen, zoals
St. Anna beeldjes, bijbels en andere artikelen met betrekking
tot de bedevaart verkocht. En omdat Janus van Bavel
tevens koster van de kerk was noemde hij zijn uitbating
‘ ’t Kusterke’. Zijn zoon Joost heeft de zaak voortgezet tot
eind jaren 1980. De zoon van Joost van Bavel is in dit pand
opgegroeid en die zoon is bekend van het programma van
Paul de Leeuw, namelijk Adje.
De zaak is overgenomen door Carlo van Engelen en de naam
is gewijzigd in ‘ ’t Engeltje ’.
Als u op het terras zit bij ’t Engeltje heeft u zicht op de
zijkant van de kerk. Gaat u het paadje tussen de kerk en het
pand van Schoolstraat 2 (voormalige boerderij van Thomas
Boemaars) door dan komt u na 100 meter uit bij Podotherapie Boemaars & van Beek. Op dit pand is een plaat bevestigd
met een gedeelte van een gedicht van Willem Kloos.
Dit is de eerste van in totaal 6 die in onze gemeente worden
aangebracht.

12,8 km
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Wijk niet af van de bestaande wegen en paden.
Laat geen afval achter in het gebied.
Houd de hond aan de lijn.
Loop bij smalle wegen aan de linkerkant en zoveel mogelijk
in de berm.
Laat vee en andere dieren met rust; voeder de dieren niet.
Kom niet in de buurt van broedende vogels.
Laat geen hekken open staan.
Het betreden van terreinen is op eigen risico.
Kijk voor meer informatie over routes in de
regio op www.rondomgilzerijen.nl
Meer informatie over de vele facetten van
provincie Noord-Brabant vindt u op
www.visitbrabant.nl/nl/routes
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Meer dan een prima basis...

Wandelroute Molenschot
Molenschot is een pittoresk dorpje met bijna 1.400
inwoners. Het dorpje maakt deel uit van de gemeente
Gilze en Rijen. Vanuit de dorpskern gaan wij een
wandeling maken in de omgeving en komen uiteraard
weer terug in de kern.
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Gebiedsinformatie

Startpunt

(S) Startpunt bij café ’t Engeltje, Schoolstraat 3, 5124 RM Molenschot.

Algemene informatie

Bijzonderheden van Molenschot

De route is gemarkeerd met routepaaltjes, voorzien van een oranje
routebordje met witte pijl. De looprichting is linksom. De totale
lengte van deze wandelroute is 12,8 km.

Niet bekend is wanneer er sprake is van bewoning in
Molenschot. Echter zijn er stenen werktuigen gevonden die
toebehoorden aan mensen die ver voor Christus hier hun
nederzetting gehad moeten hebben.
Bekend is ook dat Molenschot in een moerasgebied is
gelegen. Bepaalde namen van straten duiden hier nog op.
We hebben de Veenstraat. Veen is een grondstof die vroeger
uit het moerasgebied werd gehaald. Verder is er nog de
Gagelstraat. Gagel is een plantensoort welke alleen groeit in
moerasgebied.
In de kern van Molenschot zijn rond het driehoekig plein
een zestal beschermde Rijksmonumenten te zien. Zij zijn te
herkennen aan de koperen plaatjes waarop een beschrijving
staat van wat het is.

Routebeschrijving
J

J
J
J
J
J
J
J

J

J
J
J
J
J
J

J
J
J
J
J
J
J
J
J

U start bij café ’t Engeltje aan de Schoolstraat in Molenschot.
U staat met uw rug naar de ingang van café ´t Engeltje en
gaat RA.
Vervolgens gaat u bij de kruising RA Broekstraat.
Na 800 meter gaat u LA Sint Annastraat.
Na 300 meter gaat u RA Wethouder Boemaarsstraat.
Bij de T- splitsing gaat u RA Veenstraat.
Na 400 meter gaat u RA Molenschotsebaan.
Na 700 meter gaat u LA Heideweg.
Op de Heideweg gaat u voorbij het toegangspad van huisnummer 15
en 19 het zandpad in LA.
Aan het einde van het zandpad voor u op de zessprong bent gaat u
het zandpad in RA.
Op de kruising met de Rijksweg gaat u RD Broodbaan.
Na 800 meter gaat u LA Oosterhoutseweg.
Na 60 meter gaat u voor de spoorbaan LA zandpad.
Bij het tweede brede zandpad gaat u LA.
Bij de T- splitsing voor het heideveld gaat u RA.
Bij de volgende T- splitsing links aan houden U loopt nu langs
het heideveld.
Bij de T- splitsing gaat u RA.
Bij de kruising van zandpaden gaat u LA.
De Rijksweg steekt u over en gaat RD Veenstraat.
Deze loopt u helemaal uit en gaat RA Kapelstraat.
Na 800 meter gaat u LA Aardstraat.
Bij de T-splitsing gaat u LA Lijndonk.
Na 1.000 meter gaat u LA Schoolstraat.
U loopt de Schoolstraat uit.
U bent weer aangekomen bij uw startpunt.
Einde van de wandeling
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Heilige Annakerk

Deze kerk is op maandag 9 mei 1887 ingezegend door de
toenmalige Bisschop van Breda Monseigneur P. Leijten.
In 1942 is de toren van de kerk vervangen en ingekort.
Het waarom is niet geheel duidelijk maar men zegt dat dit
is gedaan op last van de bezetter. Op 11 februari 1943
‘s morgens om +/- 10.00 uur zijn de klokken van de kerk
en de pastorie met een totaal gewicht van 645 kg
gevorderd door de bezetter. Na verkregen toestemming in
1946 zijn er nieuwe klokken aangebracht in het jaar 1948.
In 1954 is de kerk uitgebreid met twee zijbeuken.
Als er een mogelijkheid is om het interieur van de kerk te
bezichtigen is dit zeer de moeite waard.
Naast de kerk bevindt zich de pastorie. De pastorie dateert
uit 1879 en is onlangs verbouwd. Achter de pastorie is,
in een stijl welke aansluit aan de pastorie, een viertal
seniorenwoningen gebouwd. Ook in de pastorie zijn een
drietal seniorenwoningen gesitueerd.

