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Weerselo 30 km

ROUTE 4
1. Wanneer u met de
rug naar de ingang
van de Stiftskerk
staat RA. GB,
Naamloos.
2. Bij einde kerkgebouw RA. Langs
schoolgebouw
rijden, Naamloos.
3. Voorbij schooltje
onverhard pad
links inrijden. Bij
splitsing rechts
aanhouden,
Naamloos

De gelovenroute
Deze route met een lengte van ongeveer 30 km voert u langs
Mariakapellen en landkruisen, kerken en klopjeshuizen in de
omgeving van Weerselo. Begin en einde zijn op het Stiftplein
in Weerselo, dat het gehele seizoen is geopend en vrij toegankelijk is.
De meeste wegen en fietspaden zijn het hele jaar goed berijdbaar, met uitzondering van enkele korte stukken onverharde
wegen en paden.

A

Mariakapel Weerselose Es

Rechts van de T-splitsing staat op enige afstand aan de Wenshofsteeg een Mariakapel. Op de locatie waar de kapel staat,
heeft de vrouwelijke jeugdbeweging van Weerselo na de Tweede Wereldoorlog aan een eik het eerste kapelletje geplaatst.
Voor de vereniging was dit een belangrijke plek. Zij verzorgde
dan ook dit kapelletje. Vanuit de omgeving kwam na enkele jaren de wens om een grotere kapel op te richten. In oktober
1953 is de kapel ingewijd. Het beeld dat in de kapel staat is
een zandstenen beeld, dat de Onze Lieve Vrouw van ’t Stift

4. Einde pad RA.
Met ‘kinderkopjes’
verharde weg,
Naamloos.
5. RD, bij einde verharde weg verhard
fietspad oprijden,
Naamloos.
6. Einde pad LA. GB,
Wenshofsteeg. A
7. Einde fietspad RA,
Weerselerveldweg.
8. In 1ste bocht naar
links RA door
opening in hekwerk
rijden. Daarna links
aanhouden, Weerselerveldweg.
9 . Einde weg RA,
Gunnerstraat.
37

10. 1ste weg LA,
Weeselerveldweg.
11. RD, naamswijziging
weg, Voortsweg.
12. 1ste verharde
weg LA bij ANWB
wegwijzer 66392.
Doodlopende weg
behalve voor fietsers, Holscherdijk.
13. RD bij einde verharde weg onverhard fietspad aan
linkerkant volgen.
Naamswijziging
weg, Kloppersblokweg.
14. Einde fietspad RA.
GB, Deurningerstraat.
15. 2de weg RA,
Gammelkeresweg. B
16. 1ste verharde
weg bij kapel LA,
Koehorsterweg.
17. Einde weg RA.
GB, Deurningerstraat.
18. 2de weg RA.
Wordt doodlopende
weg behalve voor
fietsers. Deels
onverhard fietspad,
Bornsedijk.
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voorstel. Het is een zittende, zorgvolle Moeder, gehuld in klederdracht van Twente: een wijde rok en brede omslagdoek met
een daagse muts op het hoofd. De plek is niet altijd rustig geweest. Vaak heeft er zinloos vandalisme afgespeeld, waarbij de
kapel en het Mariabeeld werden beschadigd. Om dit te voorkomen is de kapel afgesloten met een hekwerk.
B

Landkruis

In 1950 was in het buurtschap Gammelke al gesproken over het
oprichten van een landkruis uit dankbaarheid dat het buurtschap
ongeschonden de Tweede Wereldoorlog had doorstaan. Op de
splitsing Koehorsterweg-Gammelkeresweg was al een stukje
grond aangeboden. Het kruis bleef echter een idee. Tot de bestuurdersvergadering van de Stichting Dorpsbelang Deurningen.
Toen kwam het landkruis weer ter sprake en zijn alle zeilen bijgezet. Binnen een korte tijd werd het kruis opgericht en een overkapping gebouwd. Het corpus is een voormalig missiekruis. Op 4
april 2002 is het landkruis ingewijd en werd het door de stichting
aan de parochie overgedragen, die nu het onderhoud verzorgd.

C

Doopsgezinde kerk / Synagoge

Als u in plaats van de tweede weg rechts de eerste weg links in
rijdt (Ennekerdijk), komt u langs de doopsgezinde kerk (‘Vermaning’) uit 1824 en de joodse synagoge uit 1843. Hoewel zowel
doopsgezinden als joden in Borne slechts een kleine minderheid vormden, speelden ze een grote rol in het economisch
leven van het dorp. Beide groepen waren met name actief in de
textielindustrie als handelaren en fabrikanten.

19. Einde weg RA,
Kristenbosweg.
20. RD, naamswijziging
weg, Deurningerweg.
21. RD, naamswijziging
weg, Oude Deurningerweg.
22. RD, einde weg
Rondweg (GB)
oversteken.
Voorzichtig, drukke
weg! Verhard
fietspad wordt
verharde weg. GB,
Watertorenstraat.
23. 2de weg RA, Watertorenstraat. C
24. RD, einde weg
schuin rechts
oversteken. ‘Kinderkopjes’ wegdek,
Hambroickstraat.
D

D

Oude Kerk

Al in de 9de eeuw moet er op deze plaats een bescheiden kerkje
hebben gestaan. De huidige, oorspronkelijk aan St.Stephanus
gewijde, kerk is daarvan de opvolger. De oudste delen dateren
uit de eerste helft van de 15de eeuw. Hoewel de van oorsprong
katholieke kerk in de 16de eeuw eerst een luthers en daarna in
de 17de eeuw tenslotte een protestants godshuis werd, zijn nog
een aantal van de originele muurschilderingen uit de bouwtijd
bewaard gebleven. Ook de gebrandschilderde ramen en de grafzerken van de adellijke geslachten zijn het bezichtigen waard.
In de achtergevel van het koor bevindt zich een zogenaamde

25. Na ca. 40 m. 1ste
weg RA. GB,
Potkampstraat.
26. Einde weg RA,
Oude Kerkstraat.
27. Einde weg RA,
Marktstraat.
28. RD, naamswijziging
weg. Doodlopende
weg, Koppelsbrink.
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29. RD, bij driesprong
rechts aanhouden.
Éénrichtingsverkeerweg. GB,
Koppelsbrink.

hagioscoop. Dat is een venster voor gelovigen die vanwege een
besmettelijke ziekte of om andere redenen de diensten in de
kerk niet mochten of konden bijwonen. Via de hagioscoop konden ze dan toch volgen wat er zich in de kerk afspeelde.

30. 1ste weg LA. GB,
Koppelsbrink.

Rechts van de rotonde aan het begin van de Koppelsbrink staan
twee klopjeshuisjes. Ze werden klopjes genoemd of kwezels,
geestelijke maagden en begijntjes. Het waren katholieke vrouwen die bij andere katholieken aan de deur klopten wanneer er
illegale eucharistievieringen plaatsvonden, die na de Reformatie
verboden waren in Nederland. Zij verzorgden het huishouden
van de priester. Klopjes waren dikwijls betrokken bij het geloofsonderwijs aan katholieke kinderen en ook verleenden zij hulp en
begeleiding aan zieken en stervenden. Klopjes brachten veel
geld in voor de kerk. Zij schonken vaak kostbare voorwerpen
of maakten kerkelijke gewaden voor de statie of parochie. De
huizen waarin deze vrouwen woonden worden klopjeshuizen of
op zijn Twents klöpkeshoes genoemd. In Twente bestaan nog
verschillende klopjeshuizen. Hier in Borne aan de Koppelsbrink
bijvoorbeeld, daar staan de huisjes naast de niendeur (grote
deuren aan de achterkant) van een boerderij en dateren ze uit
de 17e eeuw.

31. Na ca. 30 m. RA,
doodlopende steeg
inrijden, Naamloos.
32. RD aan de achterkant het parkje uitrijden, Naamloos.
33. Direkt RA. Onverhard pad richting
rotonde, Naamloos.
E

34. RD, rotonde recht
oversteken via
fietspad aan de
linkerkant. Voorzichtig, drukke
weg! Naamloos.
35. Aan overkant
rotonde LA. GB,
Weerselosestraat.
36. RD, in scherpe
bocht naar links,
fietspad rechtdoor
volgen, Oude
Weerseloseweg.
37. Bij driesprong LA,
bij ANWB wegwijzer
64556, Pampagras.
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E

Klopjeshuisjes

38. RD, rechts van
rotonde recht oversteken, Korenpad.
39. Na ca. 400 m. RA,
bij ANWB wegwijzer 64583. GB,
Korenpad.
40. RD, bij einde
fietspad
Stroomeschlaan
recht oversteken
bij ANWB wegwijzer 64854. Vervolgens na ca. 20 m.
links aanhouden,
Hedeveldsweg.
F

Sint Stephanuskerk

Dat zo’n klein dorp een kerk heeft en een parochie is, heeft alles
te maken met het verblijf van de priesters in het Spookhuis bij
het Grotenhuis. De katholieke gelovigen uit Borne waren lange
tijd aangewezen op het kerkhuis in Hertme omdat er in Borne
geen gelegenheid voor was. Toen tegen het einde van de 18de
eeuw de regels versoepeld werden en in Borne en elders weer
rooms-katholieke kerkgebouwen werden toegestaan, dreigde
Hertme de functie van parochie te verliezen. Dankzij krachtig
protesteren, stevig lobbyen en ijverig fondsen werven, wist
men in het dorpje echter kerk en pastoor te behouden. De eerste steen voor de huidige kerk werd in 1902 gelegd.
G

Landkruis Molenven

Tijdens de jaren van de Tweede Wereldoorlog werd in de omgeving van Dulder een schijnvliegveld door de Duitsers aangelegd.
Dit moest bij de Engelse vliegtuigen de schijn opwekken, zodat
ze het gingen bombarderen in plaats van het werkelijke vliegveld. Op die manier kon deze behouden blijven. Ook werd er een
bunker gebouwd, waarvandaan men een vliegtuigmodel over het
namaakvliegveld kon verplaatsen. Het is geen succes geworden,
maar de bunker staat er nog steeds als aandenken. Aan de andere kant van de weg is het landkruis te vinden in de rustige
streek nabij het natuurreservaat Het Molenven nabij Saasveld.

41. Na ca. 850 m. 2de
onverharde weg
RA, bij verkeersbord “verboden
voor auto’s en
motoren. Wordt
verharde weg,
deels slecht wegdek, Lodieklanden.
42. Einde weg RA,
Naamloos.
43. Einde weg LA. GB,
Hertmerweg. F
44. 1ste weg RA,
Hertmerdwarsweg.
45. Einde weg RA,
Oude Postweg.
46. RD, naamswijziging
weg, Hertmerweg.
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Pas op: straatnaambord Hertmerweg staat
vlak achter het verkeersbord ‘einde zone
60 km’.
47. 1ste weg LA,
Zandbongenweg.
G

48. 1ste weg RA.
Wordt verhard
fietspad langs
onverharde weg,
Loohavenweg.
49. Einde weg RA, bij
ANWB wegwijzer
22332, Loodijk.
50. Einde weg LA.
Fietspad aan
overkant, Bornsestraat.
51. 1ste weg RA,
Zoekerdijk. H
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De gebroeders Blenke hebben het kruis ter herinnering van het
lijden van Jezus, die gestorven is voor onze zonden, opgericht.
H

Landkruis Zoekerdijk

Naar aanleiding van een indrukwekkende historische optocht in
1997 ter ere van het 1200-jarig bestaan van de marke Dulder,
kwam het idee naar boven drijven om een landkruis op te richten.
De buurtschap De Zoeke nam deel aan de optocht met een
wagen met de naam “Bidt en werkt’ met daarop een kruis en
een biddende landbouwer. Het kruis kon men gebruiken als
aandenken voor deze mooie dag. Een geschikte plek vond men
aan de Zoekerdijk nabij een groep eiken. De grond was in eigendom van de voormalige gemeente Weerselo (nu Dinkelland).
Zij had geen bezwaar. Op 17 juli 1999 is het landkruis ingewijd.
Het voetstuk vermeld dat ‘dit kruis een herinnering is aan de
optocht, waarin het toen en nu tot in lengte van dagen een gedenkteken zal zijn.’

52. Einde weg RA.
GB, Drosteweg.
53. 4de weg LA.
Doodlopende weg,
Hoflaan.
54. RD, bij einde weg
over brug rijden.
GB, Kerkeiland. I
55. Kerkeiland via
bruggetje over
gracht aan de
linkerkant verlaten.
Onverhard fietspad. GB, Kerkpad.

I

Rooms Katholieke Kerk

Deze plek wordt “Kerkeiland” genoemd omdat de kerk gebouwd is binnen de grachten van het voormalige kasteel Saters
lo dat 1817 is afgebroken. Het enige dat nog van het ooit zeer
belangrijke adellijke huis rest, zijn de waterput van Bentheimer
zandsteen, een paar ornamenten van zandsteen en enige resten
van de binnengracht in de tuin achter de pastorie. De tuin is af
en toe toegankelijk voor het publiek. Een ruimte in het kasteel
diende overigens tijdens de 18de eeuw ook al als kerkhuis voor
de katholieke gelovigen. In 1820 werd begonnen met de bouw
van de eerste kerk. In 1861 maakte deze plaats voor alweer een
nieuwe en die moest in 1926 het veld ruimen voor de huidige
kerk. Die snelle opeenvolging van godshuizen had te maken met
de slechte ondergrond. Daardoor dreigden de eerste beide kerken in te storten. De derde kerk kreeg daarom extreem zware
fundamenten. De gebrandschilderde in de kerk werden tussen
1961 en 1993 gemaakt door kunstenaar Jan Schoenaker. Op het
plein voor de kerk staat een beeld van St. Plechelmus. Dat is in
1947 door burgers van Hengelo geschonken voor geboden hulp
tijdens de Tweede Wereldoorlog door de inwoners van Saasveld.
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J

56. Einde pad RA,
Drosteweg. J
57. Einde weg RA,
Bornsestraat.
58. 1ste weg LA,
Beekdorpweg.

K

Pas op: bij viersprong
de Beekdorpweg naar
rechts volgen.
59. Einde weg LA. GB,
Bornsestraat.
60. 1ste weg RA,
Stiftstraat.
61. 1ste verharde pad
RA, Naamloos.
EINDPUNT ROUTE
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Landkruis

Dit landkruis werd in 1935 opgericht op initiatief van de toenmalige wethouder Scholten Meilink van Weerselo. Die stelde ook
de grond en het eikenhout voor het kruis beschikbaar. In 1977
werden kruis en corpus door een windhoos vernield. Nadat alles weer keurig was gerestaureerd, is het landkruis op de zelfde
plek weer terug gezet. De omwonenden van deze buurt (de
Voorzoeke) onderhouden het landkruis.
K

Landkruis Beekdorp

Het landkruis staat aan de Beekdorpweg tegenover huisnummer 10 in het buurtschap Beekdorp. De familie Nieuwe Weme
had drie vrome zonen, die elk hun leven aan God hebben gewijd. Herman en Bernard werden pater en Gerard kapelaan.
Aan Herman werd gevraagd wat hij wilde hebben voor zijn
priesterinwijding in 1937. Hij stelde een landkruis voor en zei
het volgende; ‘een mooi cadeau van jullie, voor jullie en voor alle
voorbijgangers’. De buurtschap vond het een goed idee, maar
het bleef bij een idee. Broer Gerard werd in 1943 ingewijd als
priester. Tijdens het Inwijdingsfeest kwam het landkruis weer
ter sprake. Maar wederom bleef het bij woorden. Toen bekend
werd dat 3e broer Bernard in 1948 ingewijd zou worden, werd
eindelijk de daad bij het woord gevoegd! In 1947 werd dan eindelijk een landkruis opgericht en ingewijd ter ere van de drie
vrome broers.

