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Wandelingen in het Heuvelland
1 december tot 6 januari

Autoroute Teuven-Moelingen ca. 18 km.
1. Start centrum Teuven. Vervolgens richting St. Pieterskerk. Bij de St. Pieterskerk (boven aan de
trappen voor de kerst (Kribke). Verder rechts houden. Weg vervolgen tot op het kruispunt. Hier
rechtsaf en weg vervolgen. Volgende T-splitsing weer naar rechts richting, boven aan de straat links
richting Teuven Dorp 68 (Kribke).
2. Na dit rondje Teuven slaan we vervolgens linksaf richting Remersdaal. Onder het spoor door tot in
het centrum bij de St. Heribertuskerk (Kribke). Ook het achterraam van de kerk is een kribke.
3. Aan de overkant van de kerk op Remersdaal-Dorp 6 (Kribke) Voor de kerk naar rechts richting het
gehucht Graef ca. 250 m Slakkenkwekerij St.Heribertus (Kribke) terug naar dorpskern (kerk) op de
T-splitsing gaat u naar rechts. Tot aan kruising hier steekt u over richting Veurs.
4. In het gehucht Veurs altijd rechtdoor blijven rijden tot aan de rechterkant Hof Van Veurs (Kribke).
Weg vervolgen.
5. Einde van de weg rechtsaf. Ga onder het viaduct door. Met de bocht mee naar links. Bij het
Postkantoor rechts aanhouden. Hier staat het kribke: van Sint Martinuskerk (groot kribke in
aanbouw, volledig klaar op 15 december, geopend van 09.00 to 16.00 uur). Lees hier het hele verhaal
achter de kerstkrib.
6. Ga terug naar de T kruising (bij Postkantoor) rechts.
7. Rechtdoor, door het gehucht Schophem. Tot op het kerkplein van ’s-Gravenvoeren (mogelijkheid om
de auto te parkeren in de Boomstraat). In het centrum staan een kribke bij Hotel De Kommel .
8. Weg vervolgen rechtdoor uit ’s-Gravenvoeren richting Moelingen.
9. Eenmaal uit ’s-Gravenvoeren kruispunt oversteken richting Moelingen.
10. Tot aan het kerkplein van Moelingen. In de O.L.Vr. Hemelvaartkerk staat ook een kribke (alleen te
bezichtigen tijdens de openingsuren) Fam. Paggen Kerkplein 3 kribke, fam. Duysens Driesch 23A,
kribke.

Deze route werd u aangeboden door de deelnemende ondernemers uit het Heuvelland & de Voerstreek.

