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Activiteit: Excursiedag (voormalige) Trappistenabdij Ulingsheide, Tegelen  

                    Aansluitend rondleiding Kloostertuin Missiehuis St Michaël in 

Kloosterdorp Steyl door Ger Frenken 

  

Wanneer: Zaterdag, 25 juni 2022  
Locatie: Ulingsheide Tegelen / Kloosterdorp Steyl 

 

Beste leden, 

 

Van harte nodigt het kringbestuur u uit voor een excursiedag op zaterdag, 25 juni 2022. Het 

programma leest u hieronder. U dient op eigenlijk gelegenheid voor vervoer te zorgen. 

 

9.50 uur: Verzamelen op de parkeerplaats Abdij Ulingsheide, adres Ulingsheide 3, 5832 NA 

Tegelen.  

 

10.00 uur – 11.30 uur: 

Rondleiding en videopresentatie Abdij Ulingsheide.De toegankelijkheid van het gebouw is 

redelijk goed. Behoudens de ingang en een tweetal trappen in het gebouw is alles gelijkvloers. 

Onder leiding van gidsen van de Heemkundige Kring Tegelen is er een rondleiding door dit 

prachtige voormalige trappisten klooster. De Trappisten vestigden zich in 1884 in Tegelen.  

In 1933 wordt het klooster verheven tot abdij. Een brand vernielt in 1943 een groot deel van het 

klooster. In de jaren na de oorlog wordt een groot gedeelte van het klooster opnieuw opgebouwd 

waarbij enkele “moderniteiten” worden ingepast, zoals individuele wasgelegenheden en 

slaapvertrekken. Veel hiervan is nog in originele staat te bezichtigen, met als hoogtepunt de 

prachtige kloosterkapel met entreeportaal en sacristie. 

Een deel van het gebouw wordt nu gebruikt als kringloopwinkel en wooncommunity voor 

beschermd wonen. 

 

12.00 – 13.30 uur:  Lunch in het Rendiz Restaurant op het terrein van de abdij. 

We verzoeken u evt. (dieet)wensen aan ons door te geven (vegetarisch, etc.). 

 

Kloosterdorp Steyl 

Vervolgens rijden we met ons eigen vervoer naar Kloosterdorp Steyl, een ritje van ongeveer 10 

minuten (info: www.kloosterdorpsteyl.nl). 

De auto kunt u parkeren op de parkeerplaats aan het plein aan de Veerweg in 5835 BK Steyl 

(t.o.Missiemuseum/Vaerhoes). Vanaf hier is het verdere middagprogramma op loopafstand. 

 



14.00 – 15.30 uur:  

Rondleiding door de Kloostertuinen (nabij de parkeerplaats) door Ger Frenken, ons welbekend 

van eerdere lezingen voor onze Kring. Hij is lid van de Raad van Toezicht van de Stichting 

Kloosterdorp Steyl en wil ons graag rondleiden. 

De tuinen van het klooster St. Michaël zijn grotendeels ommuurd. Ze zijn aangelegd tussen 1875 

en 1900. Ze hadden allereerst een belangrijke nutsfunctie, maar er was ook ruimte voor de aanleg 

van aanzienlijke parkachtige gedeelten doorspekt met religieuze elementen.  De tuinen  zijn in 

hun samenhang inmiddels een zeldzaam voorbeeld van de laat negentiende-eeuwse rooms-

katholieke park- en tuincultuur. Veel van dit soort tuinen zijn verdwenen. De kloostertuinen in 

Steyl zijn echter nog compleet behouden gebleven en tot rijksmonument verheven en opgenomen 

in het EGHN Netwerk (European Garden and Heritage Network). Voor meer informatie zie 

bijgaande link. 

https://wp.eghn.org/nl/kloostertuin-steyl-en-botanische-tuin-jochumhof/#1452099273569-

531e240e-68e2 

 

Na de bezichtiging van de tuin sluiten we met koffie en vlaai af in ‘t Vaerhoés, gelegen aan 

de voornoemde parkeerplaats.  

Daarna kan ieder op eigen gelegenheid zijns weegs gaan! 

Vergeet niet uw Museum Jaarkaart mee te nemen! Hiermee heeft u gratis toegang tot het 

Missiemuseum. 

 

Leden van het LGOG kunnen geheel gratis aan deze dag deelnemen. Niet leden betalen  

€ 25,00 voor alles wat hierboven beschreven is. 

Wij zijn genoodzaakt een groepsgrootte van maximaal 30 personen te hanteren.  

De belangstelling is groot en deelname gaat op volgorde van aanmelding. VOL = VOL !! 

 

Wij verzoeken u uiterlijk vóór woensdag, 15 juni a.s. te reageren via de mail: 

lgog.maasenniers@gmail.com. 

I.v.m. het beperkte aantal deelnemers verneemt u per omgaande van ons of u deel kunt 

nemen. 

 

Heeft u verder nog vragen? Mail lgog.maasenniers@gmail.com of bel met Lenie Smits,  

0485-211822 / 06-17901773. 

We verheugen ons op een prachtige dag in Tegelen en Steyl! 

  

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Historische Kring Maas en Niers 
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