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Wandeling 

over het 

terrein van 

’t Withof. 

Parkeren van een auto is mogelijk op de 

parkeerplaats bij de San Francescolaan.  

15. Iets verder is de ingang naar de begraaf-

plaats van de zusters die na ongeveer 1989 zijn 

overleden.  

16. Dan pad vervolgen.  

Links staat het hospice Marianahof. Hier worden 

ongeneeslijk zieken als gast tot hun overlijden ver-
zorgd. 

17. Rechts en weer 
rechts, langs het voor-
malige ketelhuis.  

18. Doorlopen naar de Streek, daar linksaf. 
 

19. Einde links, Zundertseweg.  

Op de plaats van het wooncomplex stond vroeger de 

huishoudschool Regina Mundi uit 1950. Deze is in 
samengegaan met LTS Don Bosco onder de naam 
Munnikkenheidecollege en gesloopt.  

Op de plaats van het volgende wooncomplex stond 

vanaf 1957 San Francesco, een meisjesinternaat Later 
het bejaardenoord van de zusters. Het gebouw is in 
2002  afgebroken.   

20. Zundertseweg gaat over in Bisschopsmolen-
straat 

De molen die je rechts ziet staan, dateert uit 

1744. 

Deze is tijdens de openmonumentendagen te 

bezichtigen. 

21. Links, San Francescolaan in.  
In de naar achter gelegen gevel zijn de beelden die 

boven de hoofdingang van het vroegere San Frances-

co zaten in 2004 aangebracht. Het zijn 3 taferelen uit 

het leven van Franciscus van Assisi.  

Links predikt hij tegen bomen en vogels.  

Midden nuttigt hij met Clara en hun volgelingen een 

maaltijd.  

Rechts ontvangt hij geknield van een engel de 5 won-

den van Christus. 

Daarnaast is het wooncomplex Kloostergaard ge-
bouwd. 

22. Neem 1
e
 weg rechts naar eindpunt 

(startpunt), parkeerplaats voor de voormalige 

C
R

O
B

S2
0

2
0 

12-13 sept. 



2 3 4 5 

1. Hier start de wandeling en loop je via een 
voetpad links naar de Bisschopsmolenstraat.  

2. Einde voetpad linksaf, je passeert op die hoek 

de plaats waar de kweekschool voor meisjes 

stond.  

Er is een nieuw huis gebouwd. Het volgende pand was 

vroeger het rectoraat van ’t Withof.  

3. Op het trottoir voor de hoofdingang van ’t Wit-
hof, Bisschopsmolenstraat 162. Het terrein is 
privé en dus niet toegankelijk. 

’t Withof is een uitbreiding van huize Adama uit de 16e 
eeuw. De Zusters Franciscanessen hebben sinds 1820 

het complex vele malen uitgebreid met o.a. 2 kapellen, 
een kweekschool en internaat voor meisjes tot 
kleuterleidster en onderwijzeres. Na 1980 werd het 
grootste deel van de kweekschool gesloopt. Boven de 
hoofdingang staat in een nis een beeld van St. Joseph 
met Jezus beschermend aan de hand. 

4. Iets verder 1
e  

straat links over parkeerplaats 
naar Tamboerijn.  

Aan de linkerkant staan 
oude kloostergebouwen en 

de kloosterboerderij. Deze 
hebben nu een woonbe-
stemming of kantoorfunctie 
gekregen. In de zijgevel aan 
de kant van de Bisschops-
molenstraat staat een beeld 
van St. Isidorius. Hij wordt 
beschouwd als de patroon-
heilige van de boerenstand. 

5. Na de gebouwen, pad 

linksaf door de poort.  

In de topgevel van de voor-

malige kloosterboerderij  
staat een beeld van St. An-
tonius abt met een varken. 
Hij wordt vereerd als pa-
troon tegen besmettelijke 
veeziekten. 

6. 1
e
 Pad links ingaan. 

 

 

7. Door een poortje kun je naar de oude begraaf-
plaats van de zusters.  

8. Zodra je buiten komt kun je rechtdoor over het 

voetpad langs de Lourdesgrot van 1902.  

Hier staan Maria en Bernadette uitgebeeld zoals in de 

Franse bedevaartplaats Lourdes. 

9. Neem op het eind, pad naar links met grote 

bomen. Deze komt uit op de parkeerplaats voor 

de ingang van de voormalige kapel.  

Deze kapel werd in 1908 gebouwd en tussen 1944 en 

in 1954 voorzien van glas-in-loodramen. 

(Nu JT-FITNESS) Hier mag je op openingstijden even 

binnenkijken.  

10. Weer buiten wandel je over de 

Franciscuslaan naar het plein met een rotonde.  

Hierop staat een Mariabeeld met kind. In het gebouw 

rechts, San Francesco, wonen nog een aantal 
zusters. 

11. Loop over de rotonde langs het andere ge-

bouw, Franciscushof.  

Hier wonen ouderen die intensieve zorg nodig heb-

ben.  

12. Ga rechts voetpad op 

naar het park. 
 

13. Op het einde links 

langs dierenparkje. (Hier 

zijn geen dieren meer.) 
 

14. Bij het 2
e
 dierenparkje 

rechts aanhouden en je 
passeert een kapelletje 
met een Christusbeeld. 

Wandel Coronaproef, dus op 1½ m. afstand 


