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Het Pèdjes-pad 
 

 
Oud dorpsgezicht van Boxmeer, door Jan de Beijer 

 
 
 
 

Een fotospeurtocht voor kinderen over oude 
“Boxmèrse pèdjes”, 

zoals het vroeger was…  
 
 
 
 

Samengesteld door jenaplanschool De Peppels, december 2016 
met medewerking van Historische Vereniging Nepomuk 
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 Jenaplan basisschool “De Peppels” 

Start- en eindpunt: Steenstraat, ter hoogte van de Burg. Verkuijlstraat. 
 
Zoek de boom die je op deze foto ziet. 

 
Op deze oude foto zie je achter de boom het oude gemeentehuis. 
 
vraag 1: Wat is de naam van deze boom? …………………………………………………………. 
(kijk op het hek) 
 
Loop dan naar de kerk die ook op de foto hierboven staat. 
 
vraag 2: Hoe heet deze kerk? ……………………………………………………………........ 
 
Ga nu tegenover het klooster, tussen huisnummer 40 en 38, het Potjes pèdje 
in. Dit paadje is genoemd naar zilversmid Potjes, die op nummer 38 woonde. Je 
loopt langs een heel oude tuinmuur. 
Aan het einde van die muur neem je het paadje linksaf. (Je blijft dus langs die 
oude muur lopen.) 
Aan het einde van dit paadje ga je linksaf richting de Steenstraat. 
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 Jenaplan basisschool “De Peppels” 

Zoek deze oude waterpomp. 

 
 
vraag 3: Welk dier staat er bovenaan op het ronde zwarte plaatje?  
 
………………………………………….. 
 
Loop in de richting van de rotonde. 
Wist je trouwens dat de Steenstraat vroeger de Keistraat heette? 
 
Zoek dit grote huis: het heette vroeger ‘t Huys Molenpoort. 

 
Staat de poort open? Kijk dan maar eens door die poort, dan zie je het 
koetshuis. Hier stonden vroeger de koetsen in. 
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 Jenaplan basisschool “De Peppels” 

Ga vóór de witte muur (dus links van die muur) het paadje in. In het huis dat 
links van het paadje staat, woonde vroeger Dokter Korte, de huisarts. Daarom 
werd dit paadje vroeger het Kortes pèdje genoemd. 
 
Loop dit paadje helemaal af, het hele stuk rechts van dit pad hoorde vroeger bij 
de tuin van ‘t Huys Molenpoort. 
Aan het einde van het Kortes pèdje ga je rechtsaf (= Van Sasse van Ysseltstraat). 
 
Zoek het huisje op de foto. 

 
Dit huisje stond in het achterste stuk van de tuin van ‘t Huys Molenpoort, zo 
lang was vroeger die tuin dus. In dit huisje woonde de koetsier. 
 
vraag 4: Hoe heet dit huis? ……………………………………………………………………. 
 
Loop verder in dezelfde richting tot je bij de volgende kruising komt. 

 
Hier ga je linksaf het Zand op. 
 
vraag 5: Hoeveel lantaarnpalen tel je vanaf hier tot aan het volgende pèdje ? 
(= Zandpaadje) De lantaarnpaal op de foto telt níet mee. 
Het zijn er precies …………..! 
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 Jenaplan basisschool “De Peppels” 

Zie je dit gebouw vanuit de verte liggen? (Loop nog een klein stukje verder.) 

 
 
vraag 6: Dit gebouw wordt “Het Kasteel” genoemd. Waarom zou dat zijn? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Loop weer een klein stukje terug en ga het Zandpaadje in. 
 
Ga recht voor dit huis staan. 

 
 
vraag 7: Van welk dier zie je de kop net onder de dakrand tegen de muur? 
 
……………………………………………… 
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 Jenaplan basisschool “De Peppels” 

Aan het einde van dit pèdje kom je uit op deze foto. 

 
 
vraag 8: Hoe werd dit oude marktplein vroeger genoemd? Ga het anders maar 
eens ergens vragen! 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
Loop rechtdoor het kerkpèdje (Kerkpad) in. 
Waar het pèdje zich splitst, ga je linksaf. 
 
Zoek deze steen onderaan de muur van de kerk. 

 
 
vraag 9: Bij overstromingen van de Maas stroomde het water de straten van 
Boxmeer in. Je ziet aan de streepjes op deze steen hoe hoog het water stond. 
In welk jaar stond het water het hoogst? ………………… 
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 Jenaplan basisschool “De Peppels” 

Loop hieronder door. 

 
 
Ga aan het einde van dit kerkpèdje rechtsaf. Hier eindigt het Pèdjes-pad. 
 
Heb je nog tijd over? Dan mag je even de Petrusbasiliek gaan bekijken. In de 
kersttijd staan er prachtige kerststallen! 

 
 
 


