
   

Door Schoorswinkel en 

langs de Latijnse School  

circa 2,75  km 

Latijnse School 

Een van de markantste gebouwen van Gemert is de Latijnse 
School uit 1891. Als je Gemert binnenkomt via de West-Om, 
kan het monument in neo-renaissance stijl aan de Ruijschen-
berghstraat je niet ontgaan.  

Het instituut is nog ruim 300 jaar ouder, want Hendrik van 
Ruijschenbergh, Landcommandeur van Alde Biesen, sticht de 
Latijnse School al in 1587.  

Hij wil een goede opleiding, die het mogelijk maakt dat ook 
jongens uit arme gezinnen die kunnen volgen.  

Daarom sticht Van Ruijschenbergh een fonds waaruit tot in 
lengte van jaren twaalf studiebeurzen kunnen worden betaald. 
Voor zes Gemertse leerlingen, drie leerlingen uit Gruitrode (B) 
en drie leerlingen uit Sint Pieters Voeren (B).  

Na de officiële stichtingsakte van 5 juli 1591 opent de geheel 
omgrachte school zijn deuren onder leiding van de eerste rec-
tor, Albertus Strijbos tevens pastoor van zijn geboorteplaats 
Gemert 

Schoorswinkel 
Een buurt dat aanleunt tegen het kasteel. Hier zijn nog 

oude paden en gangen te vinden zoals ze ook in de mid-

deleeuwen waren.  

Een oud dorpslandschap waar je kunt kijken, proeven 

ruiken ,luisteren en voelen. Een autoluw wijk  in het 

centrum   De tuinen van Heerlijck Hopveld “Het velt” 

zijn hier prima op zijn plaats. 

En het kasteel staat op een magische plek met een eeu-

wenoude geschiedenis, die teruggaat tot maar liefst 1391. 

 

Het wapen van Hendrik van    

Ruijschenbergh, de stichter van de 

Latijnse School.  

 Gebouwd in opdracht van de landcommandeur Reinier van 

Husen en bewoond door de kruisridders van de Duitse Or-

de, was het kasteel eeuwenlang het bestuurlijk middelpunt 

van de regio. 

Fijn om ook een stukje cultuur op te snuiven. 

Foto’s en tekst: VVV Gemert-Bakel 

 

VVV Gemert-Bakel 

Ridderplein 49 

5421 CX Gemert 

0492 36 66 06 

info@vvvgemert-bakel.nl 



   Routebeschrijving 

1 Start op Ridderplein met de rug naar de VVV ga 
links af. 
2 Tegenover de Rabobank RA, Kasteellaan (door de 
poort). 
3 Bij 2e bruggetje over de Rips LA, Hopveld g.o.i. 
Heuvelse Pad. 
4 Einde RA, Heuvel. 
5 1e pad (fietspad) RA, De Kuier. 
6 1e pad LA 
7 Einde pad RA, De Schabbert, g.o.i. Witte Brug. 
8 Op kruispunt RD, Scheidiuslaan. 
9 2e pad RA, Ridder Rutgerlaan. 
10 Einde pad LA, voor de kerk langs en links aanhou-
den. 
11 Einde RA, Komweg. 
12 1e weg RA, Ruijschenberghstraat. 
13 1e weg RA, Kerkstraat, g.o.i. Ridderplein startpunt 

Verklaring afkortingen: 

 
LA: linksaf       
RA: rechtsaf 
RD: rechtdoor 
g.o.i.: gaat over in 
PNB: plaatsnaambord 
KNP: knooppunt 
Doodlopende wegen en zandwegen tellen niet mee als 
afslag  
Straatnamen staan vermeld als er een straatnaambord 
hangt. 
Hangt een straatnaambord pas verderop, dan is er 
“g.o.i.” toegevoegd  


