Erfgoed
Tungelroy

Café De Hoêskmr
Tungelder

Info

Alle wandelingen of fietstochten zijn in overleg te combineren met
koffie/thee, vlaai, ontbijt, lunch, speciaal biertjes, etc. Dit in
samenwerking met Café de Hoêskmr.
Vraag naar de mogelijkheden.
Contact:
Via e-mail: info@erfgoedtungelroy.nl
Via mobiel: 06-12697307, P. Lammeretz
www.erfgoedtungelroy.nl
Café de Hoêskmr
St. Barbaraplein 2
cafedehoesKMR@gmail.com
Kosten:
Deelname aan de wandel- of fietstochten € 2,- pp met een minimum van
€ 25,00.

Op pad

in Tungelroy

door bos, beekdal, heide en dorp
Met o.m. een Romeinse brug

Wandel- of fietstochten olv een gids
Erfgoed
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Café De Hoêskmr
Tungelder

Erfgoed
Tungelroy

over Tungelroy

Wilt u met een groep vrienden, familie of collega’s eropuit? Erfgoed Tungelroy biedt
diverse wandelingen aan onder leiding van een deskundige gids, die u en uw gasten
van alles vertelt over de omgeving. Zijn jullie met de fiets? Geen probleem. Ook een
begeleide fietstocht behoort tot de mogelijkheden. Grote groep? We hebben meerdere
gidsen.
Het pittoreske Tungelroy ligt in Midden-Limburg dat zich bij uitstek leent voor een stevige
wandeling. Van oorsprong is Tungelroy een argrarisch kerkdorp gesitueerd zo’n 4 km ten
zuiden van Weert. In de kern wonen ongeveer 750 mensen en in het buitengebied
zo’n 330.
De geschiedenis van Tungelroy brengt ons ver terug. De eerste vermelding dateert van
1290, toen een oude watermolen uit Tungelroy werd vernoemd. Het is daarmee de
oudste vermelding van een watermolen in Zuid-Nederland. Nog interessanter is de vondst
in 2005 van de resten van een goedbewaarde houten brug uit de Romeinse Tijd, inmiddels
een rijksmonument. Maar Tungelroy biedt nog meer: het verhaal van het ontstaan van de
eerste boterbereiding middels een coöperatieve handkrachtfabriek uit 1892, wandelen in
het stuifzandgebied van de Tungeler Wallen met zijn geschiedenis, een kerk uit 1792, een
stenen beltmolen uit 1875, een moordkruis, een locatie waar in 1485 een veldtocht met
roofzuchtige ridders plaatsvond en schuilplaatsen van de Bokkeriejers. En nog veel meer.
Kortom, reden genoeg voor een mooie wandel- of fietstocht...

Erfgoed
Tungelroy

Mogelijkheden

Begeleide Wandel of fietstocht
 Wandelroutes van 3 of 6 km
 fietstocht 15 km
 Rondje Romeinse Brug
 Wandel of fietstocht op maat in overleg

Dauwwandeling

 Kom mee in stilte wandelen
 evt af te sluiten met koffie/thee/ontbijt

Bokkeriejerswandeling

 verhalen over de Bokkeriejers
 evt af te sluiten met bokbier en een kaasplankje

Rondje Romeinse Brug
 individueel of met een groep

