
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Routebeschrijving naar Praktijk Prisma:  
m.i.v. 15-08-2021 tijdelijk in Gezondheidscentrum ’t Raadhuis, 

Raadhuisplein 2, 5864 EH Meerlo       Kamer 42 (op de eerste verdieping)  
 
Vanuit de richting Lottum/ Broekhuizen/Broekhuizenvorst/ 
Swolgen/Tienray: 

Volg de bebouwde kom borden Broekhuizen- Broekhuizenvorst. Ga de 
bebouwde kom van Broekhuizenvorst in, vervolg uw weg richting 

Swolgen naar Tienray. In Tienray rijdt u bij de kerk rechtsaf richting 

Meerlo. Vervolgens rijdt u door tot de kerk in Meerlo. Bij de kerk gaat u 
linksaf. Meteen aan de rechter kant ziet u het gezondheidscentrum ’t 

Raadhuis liggen. U kunt doorrijden en voorbij de hoofdingang rechts  
gratis parkeren. Vervolgens gaat u via de hoofdingang naar binnen, de 

trap rechts naar boven of u kunt de lift nemen naar de eerste verdieping  
(deze vind u rechts om de hoek).  Vervolgens kunt u op de eerste 

verdieping linksaf lopen en dan is Praktijk Prisma in kamer 42 (tweede 
kamer aan de linker kant). U kunt plaats nemen op de stoelen die 

tegenover de deur van Praktijk Prisma voor u klaar staan.  Ik kom zo naar 
u toe.  

 
Vanuit de richting Venray/Wanssum: 

Volg vanuit Wanssum de bewegwijzering richting Meerlo. Volg deze weg 
tot voorbij de bebouwde kom borden Meerlo. Na deze borden eerste weg 

links (Hofstraat) en op het einde bij de T-splitsing links (Beatrixstraat). 

Dan ziet u na ongeveer 250 meter aan de linker kant het 
gezondheidscentrum ’t Raadhuis liggen. U kunt net voor de hoofdingang 

linksaf om gratis te parkeren.  Vervolgens gaat u via de hoofdingang naar 
binnen, de trap rechts naar boven of u kunt de lift nemen naar de eerste 

verdieping (deze vind u rechts om de hoek).   
Vervolgens kunt u op de eerste verdieping linksaf lopen en dan is Praktijk 

Prisma in kamer 42 (tweede kamer aan de linker kant). U kunt plaats 
nemen op de stoelen die tegenover de deur van Praktijk Prisma voor u 

klaar staan. Ik kom zo naar u toe. 



Vanuit de richting Horst: 
 

Indien u van Horst komt, rijdt u naar het Parkhotel en van daaruit 

vervolgt u de weg richting Tienray.  
Indien u van de A73 afkomt, neemt u ‘afslag Horst Noord’ en op het einde 

van de afslag gaat u rechtsaf richting Tienray.  
Vervolgens rijdt u het Parkhotel voorbij richting Tienray.  Dan komt u bij 

de spoorwegovergang.  U vervolgt u weg naar het centrum van Tienray.  
Bij de kerk vervolgt u de doorgaande weg naar Meerlo.  

Vervolgens rijdt u door tot de kerk in Meerlo. Bij de kerk gaat u linksaf. 
Meteen aan de rechter kant ziet u het gezondheidscentrum ’t Raadhuis 

liggen. U kunt doorrijden en voorbij de hoofdingang rechts gratis 
parkeren. Vervolgens gaat u via de hoofdingang naar binnen, de trap 

rechts naar boven of u kunt de lift nemen naar de eerste verdieping  
(deze vind u rechts om de hoek).  Vervolgens kunt u op de eerste 

verdieping linksaf lopen en dan is Praktijk Prisma in kamer 42 (tweede 
kamer aan de linker kant). U kunt plaats nemen op de stoelen die 

tegenover de deur van Praktijk Prisma voor u klaar staan.  Ik kom zo naar 

u toe.  
 

 
 


