
BUURTSCHAPSHUIS

Het Buurtschapshuis is gebouwd in 

1853 als school, op initiatief van de 

bekende meester Kobes. 

Omdat de gemeente geen geld had, 

leende meester Kobes haar ƒ 1.800 

voor de bouw van de school. 

Pas jaren later kreeg het gebouw een sociale functie. Het Buurtschapshuis 

is nu een belangrijke pijler van het sociale leven op Sinderen. Meer dan tien 

verenigingen maken, naast de school, geregeld gebruik van het gebouw. 

Diverse uitvoeringen, feesten, bijeenkomsten en sportactiviteiten vinden in 

en rond het Buurtschapshuis plaats. Het is dé plek waar inwoners elkaar en 

anderen kunnen ontmoeten.

DIENSTWONING EN HALTEHUISJE

Sinderen was een halte aan de spoorlijn Varsseveld - Dinxperlo van de 

voormalige ‘Locaal Spoorweg Maatschappij Dinxperlo - Varsseveld’. Het huis 

van de stationschef en het voormalig wachthuisje staan nog steeds op hun plek. 

Het station werd geopend 

in 1904 en gesloten in 1935. 

Zesmaal daags reed een loco-

motief genaamd “Bello” tus-

sen de Achterhoekse dorpen. 

Na 1935 werd het personen-

vervoer gestaakt en vond nog 

enige jaren goederenvervoer 

plaats, totdat daar in de oor-

logsjaren een einde aan kwam.

KASTEEL SINDEREN

Na de heren van Sinderen was het 

kasteel in handen van verschillende 

adellijke families. In 1875 werd Huis 

Sinderen verkocht en kort daarna 

afgebroken. Van het sloopmateriaal 

werden in de directe omgeving 

vijf grote boerderijen gebouwd. De kasteelelementen zijn in en aan deze 

boerderijen nog goed zichtbaar. Een restant van de slotgracht van het 

kasteel is te vinden langs de Kasteelweg. De fundamenten van het kasteel 

liggen onder de grond rond boerderij D’n Huusboer, vlak bij de kapel.

ANTHONIUS KAPEL

De kapel was een bidkapel voor de bewoners van het kasteel en het landvolk 

van de buurtschappen Sinderen en Groot-Breedenbroek. In de beginjaren was 

de kapel opgetrokken uit hout, tot hij in 1660 door storm werd verwoest. 

Hij is van steen herbouwd in het jaar 1662, zoals te zien is op de gevelsteen 

boven de deur. Tot 1853 deed de kapel mede dienst als dorpsschool. 

De kapel wordt nog steeds gebruikt voor kerkdiensten en plechtigheden. 

Uit traditie wordt de kapel-

klok geluid als iemand op 

Sinderen is overleden.

DE NIEUWE MOLEN

Maalderij De Nieuwe Molen is industrieel erfgoed en Rijksmonument. 

Aanvankelijk gebouwd in 1652 als windmolen, waarbij in 1900 een hulp-

maalderij is opgericht aangedreven door een petroleummotor. Deze werd 

in 1910 uitgebreid met een bakkerij 

voor roggebrood. In de jaren twintig 

en dertig van de vorige eeuw werd 

de standerdmolen gesloopt en de 

huidige motormaalderij opgericht. 

De bedrijfsactiviteiten zijn in 1981 

beëindigd. Sindsdien houden vrijwilli-

gers de molen in stand. 

HET WAPEN VAN SINDEREN

Het oude adellijke geslacht Sinderen voerde als 

helmteken op hun wapen de kop van een geitenbok 

(Ziege in het Duits). Zeer waarschijnlijk ontleent de 

Ziegenbeek die dwars door Sinderen loopt hieraan zijn naam. Deze beek vormde eeuwen lang de scheidslijn 

tussen de gebieden van de Heren van Wisch (later de gemeente Wisch) en de Heren van Bergh (later de 

gemeente Gendringen). De beek is toegankelijk gemaakt bij de aanleg van een van onze kerkenpaden. 

Het Ziegenbeekpad biedt u een fraai zicht op de beek en het omringende landschap.

          SINDEREN

Mogelijk al rond het jaar 1150 bouwden de heren van Sinderen een kasteel 

en stichtten daarbij een kapel. Zo’n honderd jaar later 

ontstond het dorp Sinderen dat nu ongeveer 950 inwoners 

heeft. Het kasteel is verdwenen, maar de Antoniuskapel 

staat nog steeds aan de Kapelweg, iets buiten het dorp. 


