
Meesterlijke
wandelroute 
rondom Sterksel

Start bij de SPAR en volg de aangegeven wandelknoop-
punten door Sterksel. Op de achterzijde vind je meer 
over de bijzondere Meesterwerken die je onderweg 
tegenkomt. Bijvoorbeeld meerdere gedichtentafels, een 
smalspoormonument en een permanente kunstroute.

Smul het gedicht in Sterksel

Informatie
wandelroute

Startpunt: SPAR Sterksel
 Pastoor Thijssenlaan 1
 6029 RL Sterksel

Afstand: 10,3 km

Knooppunten wandelroute:
Loop richting Beukenlaan (= richting knooppunt 16)
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Beperkingen zijn niet boeiend, 
mogelijkheden wel. Dat is het motto 
van Kempro. In dit atelier bepalen 
kunstenaars en ambachtsmensen zelf 
wat ze willen doen en leren. Begeleiders 
en vrijwilligers ondersteunen hen hierbij. 
Het resultaat mag er zijn! De galerie is 
tijdens openingstijden gratis toegankelijk 
en alle werken zijn te koop.

De Broeders van de Heilige Joseph 
kochten in 1919 deze grond en bouwden 
er een instelling voor mensen met 
epilepsie. Het werd een plek waar vele 
patiënten tientallen jaren lang woonden 
en werkten. Toen begin jaren negentig 
de kijk op zorg veranderde, verhuisden 
veel bewoners van zorgcentrum 
Kempenhaeghe naar plekken buiten 
de instelling. Ongeveer tweehonderd 
mensen met meervoudige beperkingen 
bleven achter. Er werd gezocht naar 
een manier om de maatschappij 
dichter bij deze bewoners te brengen. 
En zo kwam er een nieuwe woonwijk 
op het terrein: Kloostervelden. De 
bewoners van Kloostervelden en die van 
Kempenhaeghe delen nu samen deze 
prachtige plek.

Tijdens deze poëtische tocht langs de 
mooiste plekjes van Sterksel loop je van 
de ene gedichtentafel naar de andere. Op 
elke tafel tref je een gedicht aan van een 
volwassene en een kind. De tekst sluit 
aan op de locatie. Zo krijgt de toch al 
fraaie plek nog een extra dimensie.
De smaak te pakken? Er zijn nog meer 
poëtische wandel- en fietsroutes op 
De Groote Heide. Er staan namelijk 
20 gedichtentafels met een groen 
tafelkleedje in gemeente Heeze-Leende. 
En ook nog eens 26 met een oranje 
tafelkleed in gemeente Valkenswaard 
en 20 met groen-oranje tafelkleed in 
gemeente Cranendonck Ervaar zelf wat 
deze gemeenten op De Groote Heide te 
bieden hebben.

Combineer natuur met cultuur en culinair genieten tijdens deze uniek 
poëtische wandeltocht. Deze mooie wandeling door Sterksel biedt 
‘Ruimte voor Meesterwerken’ te midden van prachtige natuur. De 
dorpskern straalt gezelligheid en historie uit en is toebedeeld met leuke 
terrasjes en meesterlijke restaurants. Ga voor uitgebreide informatie 
naar vvvheezeleende.nl

Smul het gedicht De start van Sterksel

Het bijzondere
werk van Kempro

Tintelen en prikkelen

Ossen en SterkselSamen Sterk(sel)

Na 1900 begon de ontginning van het 
dorp Sterksel. Daarvoor werd in die 
tijd door NV ‘de Heerlijkheid Sterksel’ 
een smalspoorlijntje van vier kilometer 
lang aangelegd vanaf het station. Ter 
herinnering hieraan is er een monument 
dat bestaat uit een terrein met een 
spoor van vijftien meter lang met 
een informatiebord. Het is het kortste 
spoorwegtraject van Nederland. En 
vergeet niet het met de hand gegraven 
Sterkselsch kanaal.

 

Hoe vergroot je de kans op ontmoetingen 
en sociale interactie? Het plaatsen 
van beeldende kunst is een antwoord 
op deze vraag. Zo ontstond de bijna 
twee kilometer lange, permanente 
kunstroute ‘Prikkels en Tintelingen’ op 
de Kloostervelden. op het voormalige 
instellingsterrein Providentia. Drie 
kunstenaars lieten zich inspireren door 
deze bijzondere plek, de historie en haar 
bewoners. Zij maakten kunstwerken 
die als basis de heilzame kracht van de 
natuur hebben.

Ben je dertig, man en nog vrijgezel? 
Dan word je in Sterksel volgens de 
traditie door je vrienden getrakteerd 
op een ossenfeest. Je wordt die dag 
op niet flatteuze wijze in het zonnetje 
gezet… De os kreeg in Sterksel een 
bijzondere betekenis omdat de dieren 
bij de ontginning van het dorp werden 
ingezet. Zonder ossen geen Sterksel, 
dus. Het dier werd geëerd met een mooi 
standbeeld bij de kerk. Dit is overigens 
het enige standbeeld van Nederland dat 
officieel monumentale volkskunst is.
D’n Os werd door de inwoners van 
het dorp ontworpen en gemaakt. 
Het standbeeld speelt ieder jaar een 
belangrijke rol met carnaval. Ook de 
plaatselijke carnavalsverenging draagt 
de naam ‘De Ossendrijvers’.

Meesterlijke wandelroute
rondom Sterksel

12 12
19 11

19 11

19

12

11

16 1611 19


