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Tijdens deze schitterende Maaswandeling, wandelt u via de voetgangerszone, het oude gedeelte van 
Tegelen en de wijk Maasveld, naar de Maas, waar u door het natuurgebied Maascorridor struint.  Via de 
Zuiderbrug steekt u de Maas over en dan struint u weer langs de Maas. Vervolgens  loopt u naar een 
bijzondere vistrap. U steekt de mooie vijver Tangkoel over en dan struint u geruime tijd langs de Maas tot 
bij de uitkijktoren Baarlo, waar u mooi uitzicht heeft.  Via veerpont steekt u de Maas over naar het 
kloosterdorp Steyl. U bezoekt eerst de Sint Michaëlskerk en dan loopt u door twee prachtige 
kloosterparken met o. a Mariagrot, Calvarieberg, H. Hartheuvel en kloosterbegraafplaats.  U struint weer 
geruime tijd langs de Maas en via leuk parkje met vijvers loopt u naar het centrum. Bij de brasserie is een 
fijn terras.   Doe deze wandeling niet bij hoog water in de Maas!  Tip: U kunt ook starten op de kleine 
wandelparkeerplaats aan de Voortweg in Venlo en dan na 7,5 km wandelen pauzeren/lunchen bij Brasserie 
Rach, start dan bij punt 3.  Neem in Steyl rustig de tijd om alles te bekijken. 
 
 

 
 

Startadres: Brasserie Rach, Kerkstraat 50, Tegelen.  Tel: 077-3730273. Geopend: Maandag vanaf 12.00 uur, 
dinsdag t/m vrijdag vanaf 10.30 uur, zaterdag vanaf 10.00 uur, zondag gesloten.  Parkeer bij Raadhuislaan 
7, Tegelen. 
 

Startadres: Wandelparkeerplaats Voortweg 42, Venlo.  Rij door tot het einde van de weg voor slagboom en 
parkeer links. 
 

 
 

1664. TEGELEN - Steyl 11,8 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
gaat u L en meteen daarna gaar u L (Kerkstraat) 
door de voetgangerszone.   
 

(Hier aan het Raadhuisplein ziet u voor u het 
voormalige gemeentehuis (1939) van de voormalige 
gemeente Tegelen (1384-2000)).  
 

Negeer zijwegen.  
 

(Na ruim 100 m passeert u rechts het mooie gebouw  
van de voormalige R.K. Verbruikers Vereniging de 
Volharding (nu o.a. Kruidvat)).  
 

Na 400 m gaat u op het Wilhelminaplein, bij  
ingang van de St. Martinuskerk (1899-1900), met 
de 68 m hoge toren, R langs de doorgaande weg.   
 

(De in 1430 gebouwde westtoren werd in 1956 met 
een geleding verhoogd. Het is de enige bewaard 
gebleven middeleeuwse toren in de gemeente Venlo. 
Het onderste, en ook oudste, deel van de toren bevat 
verscheidene grafkruisjes en wijdingskruisen.  
 

De huidige kerk is de vierde kerk, die op deze plaats 
staat. De eerste werd rond 720, de tweede in 1160 
en de derde in 1430 gebouwd).  
 

Via het voorportaal, waar een groot muurkuis hangt 
en het beeld van de heilige Plechelmus staat, die 
rond 720  hier de eerste kerk bouwde, kunt u via de 
glazen deur het interieur van de kerk bezichtigen. 
Links naast de hoofdingang bevindt zich de 
Mariakapel).  
 

Meteen daarna gaat u L (Sint Martinusstraat) de 
kasseienweg omlaag, met rechts in de muur een 

gemetselde plaquette van Sintermerte, de 
patroonheilige van Tegelen.   Meteen daarna aan 
de 3-sprong bij “den Gouden Herberg anno 1775 
(huisnr. 2) en de plaquette t. h. a. Frans Gehlen,  
gaat u RD verder door het oude gedeelte van 
Tegelen. Vlak daarna aan de 3-sprong bij aardig 
huis gaat u  RD over de klinkerweg. Aan de 
kruising gaat u RD (Bremraap), over de 
doodlopende klinkerweg en u verlaat de oude 
kern van Tegelen en u loopt de wijk Maasveld 
binnen. Negeer zijwegen. Na ruim 100 m steekt u 
via houten brug het water over en loopt u RD 
(Morgenster) over het trottoir. Negeer zijwegen. 
Aan de T-splitsing steekt u de klinkerweg 
(Watermunt) over en meteen, voorbij 
korfschansmuurtje,  gaat u L en ga R de stenen 
trap omlaag. Voorbij klaphek volgt u RD het 
graspad. Aan de T-splitsing, vlak voor de Maas, 
gaat u R met links de Maas. (U loopt hier door het 
natuurgebied Maascorridor en mogelijk komt u hier 
Gallowayrunderen tegen). Let op! Na bijna 600 m, 
voorbij het hoge appartementengebouw met 
balkons en ter  hoogte van het rechts gelegen 
appartementengebouw genaamd Het Schip, gaat 
u aan de Y-splitsing schuin R het graspad 
omhoog, met rechts de linkerkant van het 
(laatste) appartementengebouw genaamd Het 
Schip. Boven gaat u RD (pijl) door het klaphek en 
meteen daarna gaat u R (pijl) door het volgende 
klaphek. Ga dan meteen L over het graspad met 
rechts de (gras)dijk.  
 

https://www.brasserierach.nl/
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Aan het einde loopt u de grasdijk omhoog en volg 
dan RD de smalle asfaltweg (fiets- voetpad) over 
de dijk.  Negeer zijpaden.   
 

(Rechts ziet u de rijksmonumentale 33 m hoge 
schoorsteen (1895) van de voormalige steenfabriek 
Canoy-Herfkens. De fabriek begon in 1880 met het 
vervaardigen van plavuizen, maar maakte vanaf 
1900 ook bakstenen. Deze bakstenen, vervaardigd 
uit zogenaamd  tichelleem, werden gebruikt voor het 
vervaardigen van schoorstenen, die door het hele 
land geleverd werden o. a.  aan Hoogovens, Philips, 
Heineken en  Wilton Feijenoord. De fabriek was 
lange tijd marktleider op het gebied van de 
fabrieksschoorsteenbouw. In 1986 werd de fabriek 
gesloten).  
 

2. Na 400 m loopt u onder de Zuiderbrug door en 
meteen daarna gaat u scherp R, de twee stenen 
trappen met leuning omhoog. Boven gaat u R en 
steekt u via de Zuiderbrug de Maas over. Waar na 
ruim 300 m rechts het geluidsscherm eindigt, 
gaat u scherp R de trap met leuning omlaag. 
Beneden gaat u R (38) onder de brug door en ga 
dan, waar de asfaltweg vlak na het viaduct naar 
rechts buigt,  L het korte steil paadje omlaag en 
loop naar het klaphek. Ga door de twee bij elkaar 
staande klaphekken en loop dan RD (pijl) door 
het natuurgebied Maascorridor met links de 
Maas.   Let op! Na circa 100 m, tegenover rechts 
op afstand staand klaphek en prieeltje staand in 
tuin van woning, gaat u L omlaag. Bij de Maas 
gaat u R over zandpad, met schuin links voor u in 
de verte, de kerk in Tegelen. Na 200 m, bij  
wandelknooppunt (wkp) 38, gaat u via overstapje 
RD (36) verder door het natuurgebied, met links 
de Maas.  (Mogelijk komt u hier Galloway runderen 
tegen). Na 300 m, bij knotwilgenbosje en voor de 
Springbeek, gaat u R  omhoog, met links de beek.  
Voorbij klaphek loopt u de grasdijk omhoog. 
Boven gaat u bij pompstation, dat water van de 
Springbeek in de Maas pompt, RD de trap omlaag 
en volg RD de grindweg. Vlak daarna aan de 
asfaltweg bij wkp 37 en infobord gaat u L (35) en 
via brug steekt het Springbeekje over.  
 

(Hier bij wkp 37 ziet u voor u de rijksmonumentale 
carréhoeve Molenkamp (1837). Naast een 
boerderijfunctie had het pand in de 19e eeuw ook 
een herbergfunctie). 
 

Meteen daarna voorbij bord “Einde bebouwde 
kom Hout-Blerick” gaat u R (pijl) over het graspad 
met rechts de vistrap genaamd Meuleke in de 
Springbeek.  
 

(Rechts ziet u de prachtige voormalige watermolen 
genaamd “de Watermeule”, die in 1700 is gebouwd, 
vermoedelijk zelfs eerder. In 1939 raakte de koren- 
oliemolen buiten gebruik. In 1976 woedde er in de 
molen een brand, waarbij het molenrad verwoest 
werd. Nu is het een woonhuis. Links van de molen 
ziet u nog twee mooie woningen).  
 

Negeer betonnen bruggetje rechts en meteen 
daarna steekt u het volgende betonnen bruggetje 
over en gaat u aan de 3-sprong, bij kleine stuw en 
mooie treurwilg, RD over graspad met rechts de 

Springbeek. (U verlaat de pijl). Na 50 m gaat u L 
over het graspad, gelegen tussen afrasteringen.  
Aan de asfaltweg gaat u bij huisnr. 42 L.   
 

(Rechts in de verte ziet u de St. Josephkerk in Hout-
Blerick)  
 

3. U passeert bij knotwilgen links de kleine 
parkeerplaats (alternatief startpunt). Voorbij  
houten afsluitboom en zitbank steekt u bij 
infobord en visstekken RD (pijl) via stalen brug 
de mooie visvijver Tangkoel over.  
 

(Het gebied rond de vijver, welke van origine een 
oude Maasarm is, is een belangrijke broedplaats voor 
ijsvogels, die er tijdens het broedseizoen in groten 
getale aanwezig zijn).  
 

Aan de T-splitsing, bij wkp 35, gaat u R (36) over 
het graspad, met rechts de Tangkoel en links de 
sloot/beekje genaamd de Molen. Na 400 m gaat u 
aan de asfaltweg L (pijl). Aan de 4-sprong gaat u 
RD het talud omhoog en voorbij klaphek volgt u 
RD het graspad, door het natuurgebied 
Romeinenweerd/Maascorridor met links een grote 
waterplas, een voormalige kleigroeve. (Mogelijk 
komt u hier Gallaway runderen tegen). Aan de  
T-splitsing voor de Maas gaat u bij wkp 36 R (34) 
over het graspad met links de Maas en rechts een 
waterplas/ voormalige kleigroeve. Aan de  
3-sprong, bij wkp 34, gaat u RD (41).  Struin nu 
geruime tijd RD door het natuurgebied 
Maascorridor met links de Maas.  (U passeert na 
200 m en 500 m een houten overstap). Na bijna  
1 km steekt u via stapstenen het beekje, genaamd 
de Brand, over en loop RD. 100 m verder  gaat u 
bij uitkijktoren R  omhoog en ga dan L door het 
klaphek en u komt bij uitkijktoren Baarlo.   
 

(Op de zijkanten van de toren staan de vier namen 
van de kastelen, die  Baarlo rijk is t.w. Riddergoed De 
Raay, kasteel Scheres, kasteel de Berckt en kasteel 
D’ Erp.  
 

Boven op 10 m hoogte heeft u mooi uitzicht op o. a. 
het kloosterdorp Steyl).  
 

Na de uitkijktoren gaat u RD door het smalle 
weiland richting picknickbanken en Petruskerk in 
Baarlo, in de verte.  Voorbij klaphek gaat u 
meteen, bij wkp 41, L (34) door het klaphek en 
loop RD omlaag. Aan de T-splitsing voor de Maas 
gaat u R (49). 300 m verder gaat u door de nauwe 
doorgang en volgt u het pad RD langs de akker.  
Aan de 3-sprong bij het scheepsvaartbord 
“Kessel Veer” gaat u L (pijl) over het bruggetje en 
dan gaat u bij wkp 50 L (49) naar het veerpont.    
 

4. U steekt via het veer Steyl-Baarlo de Maas over 
en loop RD de asfaltweg omhoog.  
 

(De oversteek kost (2023) 60 eurocent. Op het veer 
heeft u mooi zicht op het grote Sint Michaëlsklooster 
met de kloosterkerk waar boven in de gevel de engel  
Gabriël staat). 
 

Aan de 4-sprong bij grote relaxstoel, zitbanken en 
wkp 50 in het kloosterdorp Steyl gaat u RD (84) 
omhoog.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/19e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herberg
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(Vanaf de jaren 1870 vestigden zich een vijftal, van 
oorsprong Duitse congregaties, met elk hun eigen 
klooster, in Steyl. Ze weken uit naar Nederland 
omdat in het pas opgerichte Duitse Keizerrijk de 
Katholieke Kerk onder druk stond van rijkskanselier 
Otto von Bismarck (Kulturkampf)).  
 

Op het plein, bij het grote beeld “de Zaaier” 
(Jezus als Verbum Dei) en het voormalig 
veerhuis, gaat u L.  
 

(Hier aan het plein staat het grote missieklooster, 
waarin het Missiemuseum is gehuisvest.  
 

Links van de frituur is de ingang van de Jochemhof, 
de  botanische tuin die genoemd is naar de 
missiepater en biologieleraar Peter Jochum. Deze 
gebruikte de tuin om toekomstige missionarissen 
kennis te laten maken met tropische planten. Later 
werd de tuin uitgebreid en werden ook inheemse 
planten aangeplant. De tuin wordt door vrijwilligers 
gerund en is zeer zeker een bezoek waard).   
 

Na 50 m gaat u L door het hekje met rechts het 
Sint Michaëlklooster.  
 

(Een eind verder ziet u rechts op de zijmuur van de 
kloosterkerk hoe hoog het Maaswater hier in o.a. 
1926  en 1993 heeft gestaan.  
 

Even verder komt u bij de ingang van de 
kloosterkerk, die een boven en beneden kerk heeft.  
 

In de klooster(beneden)kerk is bij het mooi groot 
glas-in-lood raam de graftombe van Arnold Janssen, 
de Duitse priester die op 8 sept. 1875 het eerste 
Duitse Missiehuis in Steyl stichtte, te zien. Tevens is 
in de kerk een bijzondere geweven kruisweg en een 
bijzonder altaar te zien. 
 

Buiten aan de (kade)muur heeft u mooi uitzicht o.a. 
op het veer). 
 

Loop dan dezelfde weg terug langs het klooster.  
Voorbij hekje steekt u de klinkerweg over en 
loopt u RD over de klinkerweg door de 
kloostertuin, richting grotten Sint Gregor met 
links in de tuin een groot wit H. Hartbeeld/Lam 
Gods en  rechts de voormalige werkplaats van 
het Missieklooster. Na 50 m gaat u aan de  
3-sprong L door het kloosterpark.  
 

(Achter  het missiehuis werden tussen 1890 en 1900 
tuinen aangelegd met grotten en heiligenbeelden). 
 

Voorbij cortenstalen kunstwerken gaat u aan de 
3-sprong, met links de achterkant het H. 
Hartbeeld/Lam Gods, R richting grotten. (U komt 
hier straks terug). Negeer zijpaden. Na bijna 100 m 
loopt u RD door de rotsendoorgang. Meteen 
daarna bij groot grasveld, waarop het beeld van 
de Heilige Aloysius van Gonzaga staat, gaat u L.  
 

(Als u hier R gaat en meteen daarna weer R gaat, 
dan komt u links bij de Olijfberggrot).   
 

Aan de 3-sprong gaat u L, met rechts de 
kloostertuinmuur en links Mariagrot met mozaïek 
steentjes.  
 

(Als u bij de ingang van de Mariagrot op de knop 
drukt, dan gaat het licht aan en wordt er voor u 
gezongen). 
 

Meteen daarna gaat u L het trappenpad omhoog 
en boven op de Calvarieberg, bij de 
Calvariegroep (kruis en beeld van Maria en 
Johannes), gaat u R de trap omlaag. Beneden 
gaat u L.  Aan de T-splitsing, waar u links naar de 
Zeven Smartengrot kunt lopen, gaat u R met voor 
u de torens van het Sint Michaëlklooster. (U bent 
hier al geweest). Meteen daarna aan de 3-sprong 
gaat u RD.  Aan de T-splitsing  gaat u R en volg 
het pad dat bij oude tuinkas naar links en rechts 
buigt.  
 

5. Voorbij poort steekt u de asfaltweg over  (u 
komt hier straks terug) en loopt u RD door de 
kloostertuin van het Missieklooster richting 
Ketelhuis.   
 

(Als u hier aan de asfaltweg R gaat, komt u  meteen 
rechts bij een kunstgalerij van kunstschilders en bij 
pottenbakkerij Hoogland). 
 

Meteen daarna, aan de 3-sprong, gaat u RD 
omhoog. Meteen daarna aan de T-splitsing, bij 
bijzonder gebouw, gaat u L richting Ketelhuis. 
Aan de 3-sprong bij ingang van het Ketelhuis en 
bij kunstwerk “stoommachine” gaat u RD.  
 

(Het Ketelhuis, een uniek stukje industrieel erfgoed 
uit de 19e eeuw, produceerde elektriciteit voor de 
kloosters, produceerde stoom om de kloosters, via 
een stelsel van stoomkanalen dat onder Steyl ligt, te 
verwarmen en zorgde voor de watertoevoer naar de 
kloosters).  
 

Aan de 4-sprong, voor het hoog geplaatste H. 
Hartbeeld op de prachtige H. Hartheuvel, gaat u 
R.  
 

(Boven aan de H. Hartheuvel staat op een sokkel het 
rijksmonumentale beeld van Christus als Goede 
Herder. Op zijn borst is het Heilig Hart zichtbaar. Het 
beeld is gericht naar het hoofdgebouw van het 
Missiehuis St. Michaël). 
 

Meteen daarna, aan de Y-splitsing, gaat u R met 
rechts beneden een beeld van kloosterling met 
kind. Negeer zijpaden en blijf het licht stijgende 
pad door de kloostertuin RD volgen  
 

(Omlaag lopend passeert u na 150 m rechts een 
mooie  Lourdesgrot). 
 

Na 200 m gaat u aan de 5-sprong  RD, met links 
de kerkhofmuur. Even verder gaat u L door het 
grote mooie gietijzeren hek en u loopt het 
kloosterkerkhof, missiezusters van het H. Hart, 
binnen en loop dan RD naar de boven gelegen 
kapel. Bij de heuvel, voor de kapel, gaat u via de 
rechts gelegen trap omhoog.  
 

(Rechts ziet u hier de watertoren (1909) met bovenop 
een groot kruis). 
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Boven voor kerkhofmuur gaat u L en u passeert 
de kapel waarin zich een calvariegroep en een 
gedenksteen van de kloosterstichteressen Maria 
Helena Stollenwerk en Hendrina Stenmanns 
bevinden. 
 

(Aan beide zijden van de kapel bevinden zich twee 
graven van bisschoppen).  
 

Loop nu L de trap omlaag.  
 

(U  kunt ook het pad langs de kerkhofmuur met de 
kruiswegstatie  omlaag lopen. Ga dan verder bij **** 
in dit punt).   
 

Beneden aan de trap gaat u RD over het pad met 
links de gietijzeren grafkruisen.   **** Beneden 
verlaat u via het grote hek weer het kerkhof en ga 
dan meteen L het pad omhoog met links de 
kerkhofmuur.  Loop RD en via hekje verlaat u het 
park en ga dan meteen schuin R over het 
grasveld omlaag. Beneden bij groene poort gaat 
u RD en bij brievenbus, met nr. 32, verlaat u via 
de volgende poort de kloostertuin. (U bent hier al 
geweest).  Aan de asfaltweg gaat u R met rechts 
het kloostergebouw waarin o.a. de drukkerij en 
het Ketelhuis zich bevonden.  Aan de T-splitsing 
gaat u R (Sint Michaëlstraat/pijl).    
 

(Meteen daarna passeert u rechts de ingang van het 
Wereldpaviljoen, dat gehuisvest is in het pand van de 
oude drukkerij.  
 

Een leuke attractie voor jong en oud.  Met een echte 
Fokker 50 Jetstar “vliegt” u naar een  andere kant 
van de wereld en maakt u kennis met het Midden-
Amerikaanse land Nicaragua en het Afrikaanse land 
Ghana. Absoluut eens bezoeken).  
 

6. Na ruim 50 m gaat u L over de  kasseienweg, 
die een grindweg wordt, met rechts de 
parkeerplaats van de wereldtentoonstelling.  Via  
stalen trap steekt u de kademuur over. (Voor u in 
de verte ziet de kerk in Baarlo). Beneden gaat u R 
over het pad/veldweg met links  de Maas en volg 
nu geruime tijd deze veldweg RD. 
 

(Na 50 m passeert u links een mooi “strandje”.   
 

Na 400 m ziet u links weer de uitkijktoren en rechts 
ziet u boven het grote H. Geestklooster (1914). In het 
klooster wordt 24 uur per dag gebeden en via de 
inpandige kapel kunt een biddende zuster zien. In 
wandeling 533 Belfeld komt u langs dit klooster, 
 

De bewoonsters, de zusters van de congregatie der 
Dienaressen van de H. Geest van Altijddurende 
Aanbidding, worden ook wel de slotzusters of de 
‘roze zusters’ genoemd. De laatste benaming danken 
zij aan de kleur van habijt, welke roze is)  
 

Na 750 m, waar de veldweg naar rechts buigt, 
gaat u bij wkp 80 via klaphek RD (92) over het 
graspad, met rechts afrastering en links beneden 
de Maas.  (U loopt hier weer  door het natuurgebied  
Maascorridor en kunt u weer Galloway runderen 
tegenkomen). Negeer zijpaden. Na 400 m steekt u 
via stalen brug met leuning het Engerbeekje over 
en loopt u RD verder langs de Maas. Na 300 m 

aan de ruime 3-sprong bij wkp 92, gaat u R (93) 
omhoog richting klaphek/kerk. (Hier aan de  
3-sprong ziet u aan de andere kant van de Maas een 
scheepvaartbord met de letter “K”). Boven voorbij 
klaphek steekt u schuin L (pijl) de klinkerweg 
(Medaillon) over, stap bij parkeerplaats over de 
lage reling en volg RD het asfaltpad met links het 
appartementengebouw en rechts het kunstwerk  
t. h. a. Anton Aloys Probst, die wordt gezien als 
een zeer belangrijk iemand in de oprichting en 
ontwikkeling van de ijzergieterijen in Tegelen (zie 
infobordje). 
 

(Het kunstwerk bestaat uit een voet van bakstenen 
en dakpannen, symbool voor de kleiwarenindustrie, 
waaruit een mensfiguur oprijst, een portret van 
Probst, die een passer, tekendriehoeken, een 
tandwiel en enkele gietproducten in de handen houdt 
en de lucht insteekt. Deze voorwerpen symboliseren 
de techniek van die tijd). 
 

Bij huisnr. 32 gaat u L en ga dan meteen R over 
de asfaltweg, die een smal pad wordt met rechts 
de jeu de boulesbaan “Hersa”.     
  

7.   Voor heuvel gaat u L en meteen daarna gaat u 
R het pad omhoog. Negeer trap links omlaag en 
boven op de heuvel, bij touwklimtoestel, gaat u L 
de steile trap, zonder leuning, omlaag. (Te steil, 
loop even terug en ga R de trap omlaag). Beneden 
steekt u RD via brug de vijver over en aan de  
4-sprong gaat u RD.  Boven aan de T-splitsing 
gaat u R over het klinkerpad. Aan de T-splitsing 
bij wkp 93 gaat u L (95) en meteen daarna gaat u 
R  (Beekstraat), over de doodlopende weg. Aan 
de 3-sprong gaat u RD. Vlak daarna, voorbij 
huisnr. 7, gaat u L (Smidsstraat) met rechts de  
parkeerplaats. Meteen daarna, voorbij huisnr. 1, 
gaat u R over het klinkerpad. Voorbij de 
Oelsboom (zie infobordje) steekt u via  zebrapad 
de doorgaande weg over en loopt u RD 
(Gasthuisstraat).  Na 200 m gaat u aan de kruising  
L (Schoolstraat) en u passeert rechts het 
woonzorgcomplex ’t Peske, dat gehuisvest is in 
het voormalig ziekenhuis. 
 

(In 1914 werd in opdracht van de Zusters Goddelijke 
Voorzienigheid begonnen met de bouw van het 
ziekenhuis, dat vanwege de Eerste Wereldoorlog pas 
in 1927 werd geopend als het R.K. ziekenhuis de 
Goddelijke Voorzienigheid (na de nieuwbouw in 1964 
Sint Willibrord Ziekenhuis). In 1984 werd het 
ziekenhuis verpleeghuis Martinus). 
 

Aan de ongelijke 4-sprong, bij parkeerplaats en 
glas- kledingcontainer, gaat u RD (Kerkstraat). 
Meteen daarna, aan de T-splitsing voor het 
gebouw van de Volharding (nu o.a. Kruidvat), gaat 
u R (Kerkstraat) door de voetgangerszone.  Bij 
het grote plein, einde voetgangerszone, komt u 
rechts bij het erkenningsmonument “150 jaar 
Zusters Goddelijke Voorzienigheid in Tegelen” en 
bij het terras en ingang van Brasserie Rach, de 
sponsor van deze wandeling, waar u iets kunt 
eten of drinken. Ze hebben ook lekker speciaal 
bier op tap. 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

Auteur: Jos Wlazlo    
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,  

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 


