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Theaterhotel Almelo
Schouwburgplein 1
7607 AE Almelo
almelo@valk.com
https://www.theaterhotel.nl/

Eropuit ‘oetintwente’ , culturele autoroute met 2 korte
wandelingen, ruim 85 km.
Het is aan te bevelen rustig deze landschappelijke, Euregionale
autoroute te rijden en daarbij moet een keuze worden gemaakt uit de
vele pleisterplaatsen en korte wandelingen; zodat deze autoroute vaker
kan worden gereden met steeds bezoek aan andere pleisterplaatsen en
het maken van een andere korte wandeling.
De autoroute gaat langs watermolens , over essen en door bossen, dus
door het prachtige “Twenteland”.
De autoroute is zeer geschikt voor ouderen, voor bezitters van cabrio’s
en oldtimers en voor iedereen die houdt van natuur en cultuur.
AFKORTINGEN:
ri
= richting
LA = linksaf
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor
pad. = paddestoel
splitsing:
een weg splitst zich in 2 of meer wegen
T-splitsing: dit is einde weg en je komt uit op andere weg; je kunt
dan LA of RA
Driesprong: er zijn 3 wegen die samenkomen op één punt
Wanneer niets staat aangegeven altijd de weg blijven volgen!

”Geluk haank nich of van wat je hebt, mer van wat je bint!”
Start bij Theaterhotel Almelo Schouwburgplein 1 Almelo
01 met de rug naar de hoofdingang van het Theaterhotel RA
(Schouwburgplein);
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02 bij T-splitsing LA (Hofstraat);
03 nu bij 3-sprong RD tot T-splitsing en stoplichten dan LA ri. Ootmarsum
(van Rechteren Limpurgsingel);
04 over de brug en dan bij stoplichten en grote 4-sprong RA ri Ootmarsum
(Sluitersveldssingel);
05 nu steeds RD; Sluitersveldssingel wordt later Ootmarsumsestraat;
06 bij kerk in Harbrinkhoek (Ave Maria) en stoplichten RD;
07 bij 3-sprong LA ri. Geesteren/ Tubbergen (Noordergraafsingel);
08 bij rotonde 2e weg (toegankelijk voor auto’s) RA ri. Geesteren
(Noordergraafsingel);
09 bij “gekke” 3-sprong en fietspad RD;
10 dan na ruim 400 m. direkt LA ri “Paardenmelk Sand” (Voshaarsweg);

om bij Paardenmelkerij Sand te komen moeten we nog een stukje RD rijden.
Nu weer terug tot 3-sprong dan LA Delmaweg
(mooi voor een groepsuitje dan reserveren gewenst)
11 bij 3-sprong RA (Delmaweg);
12 deze Delmaweg steeds RD volgen;
13 bij T-splitsing klein stukje RA (Geesterseveldweg) en de verharde weg na
paar meter links aanhouden (Delmaweg);
14 bij stopbord en 4-sprong RA (Vriezenveenseweg);

Geesteren
15 bij rotonde RA ri. Tubbergen (Kormelinkstraat dit wordt Lutkeberg);
16 bij 3-sprong links aanhouden (Lutkeberg);
17 bij rotonde LA ri. Centrum/Tubbergen (Haarbrinksweg wordt Dorpsstraat),
in het Centrum van Geesteren deze Dorpsstraat steeds RD volgen;
18 deze Dorpsstraat bij 3-sprong rechts aanhouden en deze Dorpsstraat RD
blijven volgen;

19 net voor de bocht, bij splitsing en ANWB-paal “fietsweg” richting
Tubbergen rechts aanhouden (Huyerenseweg);

later links en rechts mooie oude boerderijen , o.a. Erve Dierink is
heel mooi !
20 steeds deze Huyerenseweg volgen, dan links aanhouden en steeds RD tot
over de beek ( Markgraven);
21 bij T-splitsing RA (Huyerenseweg);
22 de grote weg (Tubbergeresweg) oversteken en RD (Huyerenseweg);
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Tubbergen
23 bij T-splitsing (voor Eeshof in Tubbergen) RA (Harderbergerweg);
24 bij 4-sprong LA ri Vasse (Uelserweg);
25 net na “nieuwbouw”, over “gekke” kronkelweg en na bord “einde
Tubbergn” RA (Haarboersweg);
26 bij T-splitsing LA (Binnenveldsweg), nu steeds RD;
27 bij T-splitsing en pad. 22196 ri Vasse LA (Beekzijdeweg);

Vasse
28 bij “gekke” 4-sprong RA ri. Ootmarsum (Denekamperweg);

rechts ligt Hotel-Restaurant Tante Sien in Vasse, mooie
pleisterplaats!
29 na de “koffie” met de rug naar de parkeerplaats van “Tante Sien” RA
(Denekamperweg);
30 bij 3-sprong RD (Denekamperweg);

rechts ligt watermolen Maste
31 Let op: bij bushalte en 150 m voor het bosje links van de weg LA
(Bovenesweg);
32 bij T-splitsing RA ri Ootmarsum (Wittebergweg);
33 bij 3-sprong LA, haaks terug (Nutterseweg);
34 bij 3-sprong deze Nutterseweg rechts aanhouden;
35 bij 3-sprong en pad. 22208 RA ri Ootmarsum (Nutterseweg);

Ootmarsum
36 bij 3-sprong RA (Laagsestraat);
37 RD tot rotonde dan 1e weg RA ri Oldenzaal (Rondweg);
38 nu RD en bij grote 3-sprong LA ri Oldenzaal (Almelosestraat);
39 RD tot stopbord dan LA (Palthestraat);

Parkeren aan de linkerkant van deze Palthestaat vóór de
viersprong, vóór het openluchtmuseum; Smithuisstraat 2
Ootmarsum.
Bezoek aan dit museum: Het Land van Heeren en Boeren
Bezichtiging van het openluchtmuseum!
40 we stappen weer in en gaan direkt op 4-sprong LA (Oldenzaalsvoetpad);
41 op 4-sprong RA (Oostwal), hier ook parkeren aan de Oostwal

Bezoek aan het Drostenhuis Walstraat 1 Ootmarsum.
Ook mogelijk bezoek aan het Schoolmuseum of Educatorium
Keerweer 2.
Wandeling rondom de kerk en dan RA Marktstraat 4 bezichtiging
van de Galerie van Ton Schulten met zijn stijl van consensisme.
We wandelen weer terug naar de Oostwal.
42 met de rug naar het Drostenhuis of Schoolmuseum rijden we LA weer
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verder deze Oostwal RD; bij kleine Parkeerplaats en 4-sprong RA
(Marktstraat);
43 nu RD tot rotonde (Denekamperstraat);
44 bij rotonde RD ri Lage (Laagsestraat), deze straat RD;
45 bij 4-sprong en eetcafé RD;
46 bij 2e 3sprong LA (Uelserdiek, de eerste is verboden voor auto’s);
47 bij 3-sprong en paddestoel RD;
48 bij 3-sprong RA (Lippertweg);
49 bij T-splitsing RA (Hooidijk);
50 bij 3-sprong LA en nu over de grens (Ootmarsumerstrasse);
51 na paar honderd m LA (Potterdiek), nu RD;
52 bij 4-sprong rechts aanhouden (Grenzweg), steeds de Grenzweg volgen;
53 bij 4-sprong en voorrangsweg RD ri Uelsen (Mühlenstrasse);
54 bij 3-sprong vóór de molenvijver LA ri Vasse (Hardinger Mühlenweg),

u kunt de auto net voor de bocht links parkeren en wandelen naar
de zaagmolen, Niedersachsische Muhlenstrasse
55 bij 4-sprong RD (Hardinger Mühlenweg);
55 bij T-splitsing LA (Höcklenkamperstrasse);

Hesingen
56 bij verharde 3-sprong LA ri Lage en ri Gaststӓtte Zum Lönsberg

Gaststӓtte Zum Lönsberg;goed burgerlijke keuken tegen
grootmoeders prijzen!
Hier is ook Barfusspfad of soort Abenteuerpfad.(handdoek
meenemen).
Ook uitkijktoren en kleine heidewandeling mogeljk zie
wandelbijlage!
Twee heur op ’n kop is bitter weinig;
Eén hoar in de soep kan te völ wean.
57 met de rug naar Zum Lönsberg en pad. 66843 RA ri Getelo
(Hesingerstrasse);

Getelo
58 bij voorrangsweg en 4-sprong LA ri Almelo (Tubbergerstraat);
59 over de grens wordt Tubbergerstraat Uelserweg, nu steeds RD;
60 net uit het bos en na een paar scherpe bochten en pas op! net vóór een
nieuwe scherpe bocht bij restaurant Nijhuis LA (Manderseweg)
61 bij 3-sprong incl. zandweg, de ‘verharde weg rechts aanhouden
(Manderseweg);

Vasse
62 bij 3-sprong RD Manderse weg ri Vasse;
63 bij ‘gekke’ 4-sprong LA (Denekamperweg);
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64 voorbij de kerk en 3-sprong LA ri Hezingen (Hooidijk);
65 bij 3-sprong LA ri Watermolen Bels (Oosteriksweg);
66 bij 3-sprong LA ri Watermolen Bels (Bergweg);
67 rechts ligt restaurant “Watermolen Bels”

Dit restaurant is uniek gelegen en een zeer korte wandeling naar de
“Watermolen Frans” is van hieruit ook mogelijk en zeer de moeite waard!
Ook tentoonstelling “In het spoor van het ijs”
68 we rijden weer terug vanaf de parkeerplaats over de Bergweg,
bij T-splitsing RA (Oosteriksweg);
69 deze Oosteriksweg blijven volgen tot 3-sprong dan RA (Hooidijk);
70 bij 3-sprong RA (Denekamperweg);
71 we rijden RD en weg uit Vasse, deze Denekamperweg steeds RD volgen;
72 bij rotonde en restaurant Droste LA ri Tubbergen (Uelserweg);
73 nu steeds RD en helemaal aan het einde in Tubbergen bij T-splitsing LA
(Prins Bernardstraat);
74 bij T-splitsing RA (Almeloseweg);
75 bij stoplichten en 4-sprong RD (Almeloseweg, N746);
76 steeds deze weg volgen en dan bij rotonde RD (Noordergraafsingel);
77 bij T-splitsing RA Ootmarsumsestraat deze wordt steeds RD
Sluitersveldssingel; nu steeds RD, ook bij Mariaparochie RD;
78 later bij stoplichten en grote 4-sprong LA (van Rechteren Limpurgsingel);
79 bij stoplichten en 3-sprong RA (Hofstraat);
80 bij 3-sprong RD en dan bij 3-sprong RA (Schouwburgplein);

Nu zijn we weer terug bij het Theaterhotel met de mooie terrastuin voor hapje en drankje!
“Wat baat et oe het hele leven zeunig te ween um wat te
hem’n veur de tied da’j niks neudig bint!”
Heidewandeling bij Gasthof Zum Lönsberg in Hesingen (D)!
1 Met de rug naar Gasthof RD naar de 4-sprong en
voorrangsweg.
2 De voorrangsweg oversteken en kleine asfaltweg RD.
3 Nu steeds RD langs de gasboring.
4 U gaat door het linker hek.
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5 U volgt het mooie paadje door de heide en voor het hek gaat u
RA.
6 Bij 3-sprong van zandpaden RA langs de grote steen.
7 U wandelt nu weer door de heide en langs de slagboom neemt
u de kleine verharde weg RD.
8 U wandelt bij de de voorrangsweg RD en voor u liggen de
mooie terrassen van
Gasthof Zum Lönsberg.
Korte Wandeling Watermolens Bels en Frans
Start bij Restaurant Watermolen Bels (Bergweg 9 Mander);
vanaf het terras wandelt u omhoog naar de watermolen Bels en
nu verder omhoog wandelen naar de houten wegwijzer
(rechtsboven); ga nu RA, ri Molen van Frans; u komt via een
mooi pad uit op de verharde weg en hier tegenover ligt de Molen
van Frans; na bezichtiging wandelt u (met de rug naar de molen
van Frans) RA over de verharde weg omhoog, dan bij 4-sprong
(incl. 2 zandwegen) zandweg LA en zo komt u weer bij de Molen
Bels.
Duur wandeling ongeveer 15min!

“Plezeer te hemn an kleane dinge
is ’n middel um gelukkig te wean!”

