
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FIETSROUTES t.g.v. 10 jaar  

H. Pancratius parochie 

ROUTE 1 (ca. 40 km) 
Tubbergen – Geesteren – 
Vriezenveen – Mariaparochie – 
Tubbergen 
ROUTE 2 (ca. 40 km) 
Tubbergen – Vasse – Langeveen – 
Tubbergen 
ROUTE 3 (ca. 40 km) 
Tubbergen – Albergen – 
Fleringen – Reutum – Tubbergen  
 

FIETS ook mee! 



2010 – 2020 : 10 jaar H. Pancratius parochie 
 
Beste lezer, 
 
Dit jaar vieren we het tienjarig bestaan van de H. Pancratius parochie. Op 6 juni 2010 vond bij de 
Kroezeboom de startviering plaats. Uit alle negen kerkdorpen kwamen mensen bijeen: in koetsen, 
auto’s, lopend en op de fiets.  
In de afgelopen tien jaren is er veel gebeurd. De H. Pancratius parochie heeft laten zien dat het een 
parochie is die in beweging én in ontwikkeling is. 
 
Speciale editie Kompas 
Ter gelegenheid van het jubileum is er een speciale editie van het parochieblad Kompas uitgegeven.  
Dit bewaarexemplaar met als titel ‘Vieren’ laat een prachtig overzicht zien van wat er in de afgelopen 
tien jaar is bereikt.  
Mocht u nog geen exemplaar in uw bezit hebben: in de meeste kerken en via de lokale secretariaten en 
het centraal secretariaat zijn exemplaren te verkrijgen. 
 
Pancratiusdag 
Sinds de fusie in 2010 vieren we jaarlijks Pancratiusdag. De laatste jaren met zo’n 400 parochianen op 
de eerste zondag in september onder de Kroezeboom te Fleringen. Vanwege de gevolgen van de 
uitbraak van het coronavirus vindt Pancratiusdag dit jaar in aangepaste vorm plaats.  
Op zaterdag 5 september om 20:00 uur wordt er een online Churchquiz gehouden  
en op zondag 6 september is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de basiliek te Tubbergen.  
Voor meer informatie zie de website: www.hpancratius.nl 
 
Drie fietstochten 
Als redactie van Kompas hebben we in het kader van het jubileum in samenwerking met een werkgroep 
drie fietstochten van ca. 40 km uitgezet die u voeren langs vele mooie plekken en bezienswaardigheden 
in de negen locaties van onze parochie. Op de middenpagina van dit routeboekje staan de routes 
opgetekend. De routes voeren alle drie door Tubbergen. Hierdoor is het mogelijk routes aan elkaar te 
koppelen. Elk van de negen kerken kan ook als startplaats dienen. In de routebeschrijvingen worden 
bijzonderheden apart uitgelicht en omschreven. Een enkele keer bevindt zich een bezienswaardigheid 
nét buiten de route. In dat geval wordt hiernaar verwezen met een  zodat u de keuze hebt al dan niet 
de bezienswaardigheid te bezoeken. U wordt altijd weer terugverwezen naar de route. 
 
Prijsvraag 
Aan de fietstochten is een prijsvraag gekoppeld. Achter in dit boekje vindt u 42 vragen. Bij elke vraag is 
aangegeven welke letter u nodig hebt om de zin te vormen die de oplossing is van de prijsvraag.  
Een aantal antwoorden kunt u onderweg tijdens de fietsroutes vinden. In dat geval staat er een   
in de routebeschrijving. De overige antwoorden vindt u in Kompas, op de website, etc. 
Bij de prijsvraag staat vermeld, hoe u uw oplossing in kunt sturen. 
Op zondag 6 september, tijdens Pancratiusdag, wordt de winnaar bekend gemaakt. 
 
Wij wensen u veel fietsplezier toe.  
Geniet van het vele moois dat de H. Pancratius parochie te bieden heeft! 
 
Werkgroep fietstochten en 
Redactie Kompas H. Pancratius parochie 
 
juli 2020  



ROUTEBESCHRIJVING ROUTE 1 (groen)  
TUBBERGEN – GEESTEREN – VRIEZENVEEN – 
MARIAPAROCHIE  
 
Route 1 voert vanuit Tubbergen door Geesteren via Vriezenveen naar Mariaparochie en weer naar Tubbergen.  
Het is ook mogelijk om in Geesteren, Vriezenveen en Mariaparochie bij de kerk te starten. 
De lengte van deze route is ca. 40 km. 
 
STARTMOGELIJKHEID: BASILIEK TUBBERGEN – knooppunt 21 

 
Basiliek 
Al in de 13e eeuw was er sprake van een kapel in Tubbergen.  
In de 15e eeuw kwam er een kerk voor in de plaats en in de 16e eeuw werd de massieve 
gotische toren er tegenaan gebouwd. De huidige neogotische kerk werd in 1897 ingewijd.  
In de kerk bevinden zich 35 gebrandschilderde ramen van vijf generaties Nicolas.  
In 2000 is de kerk verheven tot basiliek. 
 
  

 1. Vanaf de basiliek het Raadhuisplein over 
 
 2. Einde Raadhuisplein rechts (Nassaustraat) 
 
 3. Op kruising links (Julianastraat) 
 
 4. Einde weg rechts (Prins Bernhardstraat) 
 
 5. Einde weg rechts (Huyerenseweg) 
 
Aan de linkerkant bevindt zich een landkruis 

 
Landkruis  
Dit landkruis aan de Huyerenseweg is in 1989 opgericht  
door vrijwilligers van de ABTB Tubbergen  
ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan.  
 
 
 
 
 

 6. Einde weg links (Hardenbergerweg) 
 
Aan de overkant van de weg bevindt zich De Eeshof 
 

De Eeshof 
De oorspronkelijke ‘Hof van Tubbergen’ werd in 1316 voor het eerst 
vermeld. De voormalige havezate werd van de 15e tot begin  
19e eeuw bewoond door de familie van Eschede.  
Het huidige huis is rond 1719 gebouwd. In 1844 is Herman 
Schaepman er geboren, kort nadat zijn vader burgemeester 
Schaepman het had gehuurd. Vanaf 1932 runden zusters 
Franciscanessen uit Denekamp er een verzorgingshuis.  
Later is achter de 18e-eeuwse voorgevel een geheel nieuw 
zorgcomplex gebouwd. In de Eeshof bevindt zich een kapel. 



 7. Voor picknicktafel links fietspad volgen 
 
 8. Tubbergeresweg oversteken (Braakmansweg) 
 
 9. Braakmansweg blijven volgen: bij tweede woning grindpad rechts, fietspad langs beek en waterzuivering 
 
10. Einde weg links en meteen weer rechts (Huyerenseweg)  
 
11. Huyerenseweg volgen en na Markgravenbeek bij kunstwerk grindpad rechts (bordje Herterij Twente) 
 
12. Bij boerderij links 
 
13. Meteen na Herterij Twente rechts (Meijersweg) 
 
14. Op Y-splitsing links (blijft Meijersweg)  
 
Aan de linkerkant bevindt zich een Mariakapel 
 

Mariakapel De Loo Esch 
Deze Mariakapel uit 2017 heeft houten gebinten,  
een altaar van oude kerkbanken, glas-in-loodramen  
en een Mariabeeld van meer dan 70 jaar oud,  
afkomstig uit de Mariaschool in Reutum.  
 
 

 
15. Denekamperweg oversteken (Booymansweg) 
 
16. Einde Booymansweg links en meteen rechts (Denekamperweg, wordt Dorpsstraat) 
 
17. Dorpsstraat aanhouden tot aan de kerk 
 
 
STARTMOGELIJKHEID: KERK GEESTEREN 
 

Kerk 
De huidige neogotische Pancratiuskerk dateert evenals de pastorie uit 1925.  
In de top van de gevel is een afbeelding van St. Pancratius aangebracht,  
boven de deur een voorstelling van Christus met de vier evangelisten. 
 

Dagkapel 
In 1909 werd aan de Dorpsstraat het verenigingsgebouw St. Jozefshuis gebouwd.  
Dit gebouw werd later gebruikt als gymzaal en is nu in gebruik als dagkapel/mortuarium. 

 
Aan de rand van de tuin van de pastorie bevindt zich een Mariakapel 
 

 
Mariakapel pastorietuin 
Aan de rand van de tuin van de pastorie staat een Mariakapel,  
met daarnaast een bankje.  
Toenmalig pastoor Smits liet in 1990 deze tuinkapel in Twentse boerenstijl bouwen.  
 
 

 
  



18. Vanaf de kerk, Langeveenseweg in langs landkruis aan de kerk 
 

 
Landkruis  
Aan de rechterzijbeuk van de kerk bevindt zich een groot kruis.  
Het is naar alle waarschijnlijkheid een missiekruis  
dat dateert uit het midden van de 19e eeuw. 
 
 

 
19. Eerste weg links bij knooppunt 12 (Kampboerlaan) 
 
20. Rechtdoor aanhouden: langs Erve Kampboer en voor school links 
 
21. Einde weg rechts (Vriezenveenseweg) 
 
22. Na ca. 200 meter fietspad rechts (gaat over in Huttenstraat) 
 
23. Peuverstraat oversteken (Evvesboer) 
 
24. Op kruising links (Peuverstraat) 
 
25. Op kruising links (De Kuuper) 
 
26. Eerste weg rechts (De Bleek) 
 
27. Na 50 meter links fietspad, weg oversteken, rechts aanhouden (Vermolenweg) 
 
28. Vermolenweg blijven volgen 
 
De eerste kerkplaats van Geesteren was het ‘Eylershuis’, het huis van de familie Eylers op de Vermolen.  
Vanaf 1717 werden kerkdiensten gehouden in respectievelijk een schuur, een schaapskooi (Mensinkschot),  
een schuurkerk uit 1765 en een waterstaatskerk uit 1819 op de plek van de huidige begraafplaats aan de 
Langeveenseweg.  
 
29. Na ca. 1 km. Eylersweg links, bij knooppunt 10 rechtdoor, fietspad volgen 
 
30. Asfaltweg oversteken (Wolfhaarsweg) 
 
31. Op Vriezenveenseweg rechts en meteen links (Gelepollenweg) 
 
32. Witteveenseweg oversteken, fietspad volgen (blijft Gelepollenweg) 
 
33. Einde weg rechts (Weitemansweg) 
 
34. Op kruising links (Blankemeerweg) 
 
35. Blankemeerweg gaat over in Oostermaatweg 
 
36. Op kruising bij knooppunt 16 rechts (Boslandweg) 
 
37. Rusluieweg oversteken 
 
38. Buitenlandweg oversteken 
 
39. Einde weg links (Oosteinde), doorfietsen tot nr. 19 – de kerk 



STARTMOGELIJKHEID: KERK VRIEZENVEEN  
 
Kerk 
De parochiegemeenschap van de H. Antonius Abt is gesticht in 1797.  
Het eerste kerkgebouw is verloren gegaan bij de grote brand van Vriezenveen in 1905.  
Op de fundamenten van het oude gebouw werd in 1906 de huidige kerk gebouwd en gewijd. 
 
 
 
 

Bij de ingang van de kerk bevindt zich een Lourdesgrot 
 

Lourdesgrot 
Vriezenveen heeft op het plein voor de rooms-katholieke kerk een Lourdesgrot, 
met daarin een beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en een altaar.  
De grot is een opvallende verschijning in het dorp.  
Ze is in 1933 gebouwd en was een huwelijksgeschenk ter ere van een 
vijfentwintigjarig huwelijk. De grot is een nabootsing van de Grot van 
Massabielle in Lourdes. Rond het Mariabeeld is de steen glad, net als in Lourdes. 
Ooit was in de wand een stukje rots uit Lourdes ingemetseld, maar dit is sinds 
1994 verdwenen. 

 
40. Vanaf de kerk rechtsaf (Oosteinde) en op rotonde rechtdoor (Westeinde) 
 
41. Bij knooppunt 44 links (Kerkstraat) langs de Hervormde Kerk 
 
Mariaklok in de Hervormde kerk 
Hoe komt een rooms-katholieke ‘Mariaklok’ in de hervormde kerk terecht. Deze klok is gegoten voor de kerk van 
Vriezenveen, toen Vriezenveen nog aan de Buterweg lag. De klok is gedateerd 1531. In de tijd van de Reformatie 
ging bijna het gehele dorp over naar de „Nieuwe Leer", met uitzondering van een klein aantal gezinnen, welke 
rooms-katholiek bleven. De kerk van Vriezenveen, ten tijde van pastoor Grevinckhoff, ging over in handen van de 
gereformeerden, terwijl pastoor Grevinckhoff Vriezenveens eerste dominee werd. In januari 1666 werd de kerk 
verwoest door de Münsterse bisschop Bernhard von Gaaien. Een nieuw kerkgebouw werd aan de dorpsstraat 
opgetrokken en de Mariaklok verhuisde mee. 
 
42. Op kruising rechts (Willem Alexanderlaan) 
 
43. Op Y-splitsing links (Jonkerlaan) 
 
44. Eerste weg rechts (Manitobaplein, gaat over in Petersburgstraat) 
 
45. Einde weg links (Krijgerstraat) 
 
46. Einde weg rechts (Almeloseweg) 
 
47. In eerste bocht naar links rechts aanhouden -zone 30 km- (blijft Almeloseweg), na ca. 500 meter rechtdoor 

fietspad volgen, onder tunnel door en Almeloseweg blijven volgen (lang stuk) tot rotonde, knooppunt 15  
 
48. Op rotonde -driekwart rond- links (Oostermaatweg) 
 
49. Oosterweilandweg oversteken 
 
50. Horstweg oversteken 
 
51. Bij knooppunt 16 rechts (Boslandweg) 
 



52. Boslandweg volgen, wordt Slagendwarsweg 
 
53. Einde weg, bij knooppunt 17, links (Weitemansweg) 
 
54. Eerste weg rechts (Voshaarsweg) 
 
55. Eerste weg rechts (Slagenweg) 
 
Links passeert u de Patersweg. De Patersweg is oorspronkelijk een voetpad  
en is aangelegd door de monniken van het Cisterciënzer klooster Sibculo.  
Het pad was vroeger de verbindingsweg tussen de kloosters in Sibculo en Albergen.  
 
56. Op splitsing met Dannenkampsweg, rechts Slagenweg volgen 
 
57. Op Y-splitsing rechts grindpad (Broekweg) 
 
58. Einde weg links (Demmersweg) 
 
59. Op Y-splitsing rechts aanhouden (blijft Demmersweg) 
 
60. Op kruising links (Vredeman de Vrieslaan) 
 
61. Eerste weg links (blijft Vredeman de Vrieslaan) 
 
62. Einde weg fietspad links aanhouden -niet oversteken- (Ootmarsumsestraat) 
 
63. Linksaf Tubbergerweg naar de kerk 
 
 
STARTMOGELIJKHEID: KERK MARIAPAROCHIE 

 
Kerk 
De Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand kerk uit 1918 heeft parochianen  
in zowel de gemeente Almelo als Tubbergen.  
De wijk de Markgraven en een gedeelte van de Schelfhorst horen bij de kerk  
en de school van Mariaparochie.  
De kerk heeft het weesgroet Ave Maria op de kerktoren staan.  
 
 

Op de scheiding van de begraafplaats en de parkeerplaats bij de kerk bevindt zich een Mariakapel 
 
 
Mariakapel 
De Mariakapel dateert uit 2001. De kapel is gebouwd voor pastoor Frans Kerkhof  
die zijn veertigjarig priesterjubileum vierde.  
 
Dichtbij het kruis op de begraafplaats ligt een restant van een lakensteen.  
 

Aan de parkeerplaats bij de kerk bevindt zich een multifunctioneel monument 
 
Multifunctioneel monument 
Dit monument uit 1997 aan de parkeerplaats bij de kerk werd geschonken aan de 
dorpsgemeenschap door Groothuis Woningbouw t.g.v. het 50-jarig jubileum. 
 
Een oude markesteen is in 2019 teruggeplaatst aan de Almeloseweg  
(bij de parkeerplaats). 



64. Vanaf de kerk richting school Tubbergerweg volgen (gaat over in Almeloseweg) 
 
65. Almeloseweg blijven volgen tot het eind, fietspad na Kampkuiper rechts 
 
Aan de rechterkant bij het voetbalveld bevindt zich het monument ‘De Brandkast’ 

 
Monument ter herinnering aan de overval op de Nederlandse Bank 
In 2015 heeft het monument ‘De Brandkast’ een prominente plek gekregen aan de Almeloseweg 
nabij het sportcomplex van MVV, ter herinnering aan de grootste bankroof ooit die gepleegd werd.  
Acht verzetsmensen waren op 15 november 1944 betrokken bij de overval op de Nederlandsche 
Bank in Almelo. Buit: 46,1 miljoen gulden.  
Toen en nu een recordbedrag. 
 
 

66. Bij rotonde meteen links richting Tubbergen 
 
67. Na ca. 200 meter links (Achterlandsweg) 
 
68. Einde weg links (Rundervoortsweg) 
 
69. Einde weg rechts -oversteken- fietspad (Haarbrinksweg) 
 
70. Na ruim 1,5 km rechtsaf (Hunzeweg) 
 
71. Na ca. 300 meter fietspad rechts 
 
72. Bij knooppunt 20 links (Vikkersweg) door landgoed Schultenwolde met het Hondeven 
 

 
Landgoed Schultenwolde 
Tussen Tubbergen en Harbrinkhoek ligt het landgoed Schultenwolde met het 
Hondeven. Het terrein is particulier bezit.  
Het bestaat uit een deel eiken-beukenbos en een natte heideveld met daarin 
gelegen het Hondeven. 
 
 

73. Einde weg rechts (Veldweg) 
 
74. Einde weg links (Almeloseweg)  
 
Aan linkerkant bevindt zich het Schaepman monument   

 
 
Schaepmanmonument 
Het standbeeld is in 1927 opgericht ter ere van de in Tubbergen geboren  
dr. Herman Schaepman (1844-1903).  
Hij werd in 1867 tot priester gewijd.  
Daarnaast was hij dichter, theoloog en politicus.  
 
 

 
75. Onder fietstunnel door, links aanhouden (Almeloseweg) 
 
76. Op Y-splitsing links aanhouden, winkelstraat (blijft Almeloseweg) 
 
77. Op kruising met Grotestraat links, naar basiliek, knooppunt 21 



ROUTEBESCHRIJVING ROUTE 2 (rood)  
TUBBERGEN – VASSE – LANGEVEEN  
 
Route 2 voert vanuit Tubbergen door Vasse naar Langeveen en weer naar Tubbergen.  
Het is ook mogelijk om in Vasse en Langeveen bij de kerk te starten. 
De lengte van deze route is ca. 40 km. 
 
 STARTMOGELIJKHEID: BASILIEK TUBBERGEN – knooppunt 21 

 
Basiliek 
Al in de 13e eeuw was er sprake van een kapel in Tubbergen.  
In de 15e eeuw kwam er een kerk voor in de plaats en in de 16e eeuw werd de massieve 
gotische toren er tegenaan gebouwd. De huidige neogotische kerk werd in 1897 ingewijd.  
In de kerk bevinden zich 35 gebrandschilderde ramen van vijf generaties Nicolas.  
In 2000 is de kerk verheven tot basiliek. 
 
  

1. Vanaf de basiliek links en weer links voor fietswinkel Buyvoets 
 
 2. Voor gebouw Rabobank links aanhouden.  
 
Aan de linkerkant bevindt zich de muur van Tubbergen. 
 

De muur van Tubbergen 
Tegenover deze muur stond de voormalige zuivelfabriek  
De Eendracht.  
In de muur, het werk van een groep metselaars-in-opleiding,  
zijn voor de regio zo kenmerkende elementen verwerkt,  
o.a. midwinterhoorn, put met midwinterhoorn, melkbus, koe, zeis, 

gevelteken, Kroezeboom, processie. Omdat de oorspronkelijke muur aan vervanging toe was, is deze muur  
in 1997 in het kader van een jaarlijkse, door de baksteenindustrie uitgeschreven wedstrijd gerealiseerd.  
Het reliëf in deze muur bevond zich oorspronkelijk aan de muur van de melkfabriek.  
 
 3. Eind van de muur rechts over parkeerplaats en einde parkeerplaats links (Kooikerstraat) 
 
 4. Op kruising oversteken (Lodewijkstraat) 
 
 5. Einde weg links (Knoefstraat) 
 
 6. Op kruising met Binnenveldsweg rechts 
 
 7. Binnenveldsweg uitfietsen (3,5 km) tot Beekzijdeweg 
 
 8. Op Beekzijdeweg links.  
 
Meteen aan de rechterkant bevindt zich een Mariakapel 
 
Mariakapellen Vasse 
In 2002 leefde in Vasse de gedachte te komen tot het oprichten van een Mariakapel.  
De parochie bestond uit verschillende buurtschappen, met elk een eigen identiteit.  
Dit leidde ertoe dat elke buurtschap een eigen kapel kreeg, maar alle gelijkvormig.  
De kapellen werden gebouwd in 2003.  



9. Beekzijdeweg uitfietsen tot Denekamperweg in Vasse 
 
verderop aan de rechterkant, Beekzijdeweg 33, Erve Geerdink Johannink 

 
 
Erve Geerdink Johannink  
Een prachtige historische boerderij, een rijksmonument,  
waar Dr. Schaepman in zijn tijd regelmatig logeerde. 
 
  
 
 
 

 
10. Op Denekamperweg rechts – naar de kerk 
 
 
STARTMOGELIJKHEID: KERK VASSE  

 
Kerk 
In 1803 is Vasse een zelfstandige parochie geworden.  
De huidige HH. Joseph en Pancratiuskerk dateert uit 1865.  
De toren, uit 1871, is 68 meter hoog en daarmee de hoogste toren 
van de H. Pancratius parochie. 
 
 
 

met Lourdesgrot op het kerkhof en ‘t Kruudnhöfke 
 

Lourdesgrot  
In de hoek van het kerkhof bevindt zich een Lourdesgrot.  
 
 
 
‘t Kruudnhöfke 
Achter de kerk bevindt zich ’t Kruudnhöfke.  
In het bloeiseizoen is de tuin gevuld met kleurige en geurige planten.  
Vele insecten, vlinders en vogels vinden er een onmisbare leefomgeving.  
De kruidentuin heeft in de loop der jaren een grote reputatie opgebouwd  
van een rustgevend en geurend hofje. 

 
11. Vanaf de kerk de Denekamperweg in oostelijke richting blijven volgen (richting Ootmarsum) 
 
12. Na ca. 800 meter links (Oosterveldsweg), of  

 
 Net buiten de route, bij afslag Oosterveldsweg rechtdoor,  
bevindt zich na ca. 50 meter waar het fietspad zich splitst, een landkruis  
 
Als u deze plek bezoekt: terug en rechts (Oosterveldsweg) 
 
Landkruisen 
In 1953 was pastoor Bijlard van de HH. Joseph en Pancratius parochie van Vasse         
vijftig jaar priester. De parochie wilde hem bij die gelegenheid wat aanbieden.  
Na overleg kwam men tot het besluit dat hem een landkruis zou worden geschonken.  
Het werden uiteindelijk drie landkruisen: één in Vasse, één in Mander en één in Hezingen. 
 



13. Op Y-splitsing met fietspad, rechts aanhouden (verharde weg) 

14. Op Y-splitsing links aanhouden (Braambergweg) 
 
15. Einde weg links (Braambergweg) 
 
16. Braambergweg uitfietsen tot Hooidijk.  
 
Meteen rechts om de bocht bevindt zich een Mariakapel 
 
17. Hooidijk oversteken en fietspad links, of  

 
 Net buiten de route, fietspad rechts,  
bevindt zich na ca. 200 meter aan de linkerkant  
een landkruis   
 
Als u deze plek bezoekt: terug en Hooidijk vervolgen 
 
 
 
 
 
 

 
18.  Op kruising bij Restaurant ‘de Liskoel’ scherp rechts bij knooppunt 28 (Oosteriksweg) 
 
19. Op Y-splitsing links aanhouden 
 
20. Op Y-splitsing knooppunt 32 links (Bergweg), of  
 
 Net buiten de route, op Y-splitsing rechts, bevindt zich na ca. 300 meter rechts, Oosteriksweg 26, 
de Molen van Frans  
 
Als u deze plek bezoekt: terug en scherp rechts Bergweg 
 

 
De Molen van Frans 
De Molen van Frans is een watermolen in Mander.  
Deze bovenslagmolen op de Mosbeek is begin 1700 gebouwd als papiermolen. 
Toenmalig eigenaar was de papierfabrikant Willem Cramer uit Ootmarsum.  
In 1870 verkocht de familie Cramer de molen aan Bernard Frans,  
die hem verbouwde tot korenmolen en een molenkolk aanlegde. 
 
 

21. Na ca. 200 meter aan de rechterkant Watermolen Bels 
 

Watermolen Bels  
Een watermolen in Mander. Deze bovenslagmolen op de Mosbeek 
 is in 1725 gebouwd als papiermolen.  
Toen de papiermakerij steeds minder opbracht, is er na 1845  
een nieuwe watermolen gebouwd op de andere oever van de Mosbeek. 
Deze gebruikten ze voor het malen van cichorei. 
In 1860 is deze molen verbouwd tot korenmolen. In 1916 kocht Jannes Bels 
de molens. Landschap Overijssel is eigenaar vanaf 1958.  
In een bijgebouw is een tentoonstelling over Overijsselse molens te zien. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Watermolen_(door_water_aangedreven_molen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mander_(Tubbergen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mosbeek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Papiermolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mosbeek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cichorei
https://nl.wikipedia.org/wiki/Korenmolen


22. Einde Bergweg rechts/rechtdoor (Manderseweg) 
 
23. Einde weg rechts (Uelserweg), of  

 
 
 Net buiten de route, Uelserweg links, bevindt zich na ca. 800 meter links  
tussen fietspad en rijweg  een landkruis   
 
Als u deze plek bezoekt: terugfietsen  
 
 
 
 
 
 
 

24. Eerste weg links (Plasdijk) langs Mariakapel 
 
25. Op Y-splitsing met zandweg links aanhouden (blijft Plasdijk) 
 
26. Op kruising met Oude Uelserdijk bij knooppunt 25 links 
 
27. Na ca. 2 km op kruising met Wanmakersweg rechts  
 
28. Na ca. 200 meter einde weg rechts (Manderveenseweg) bij Mariakapel 
 
29. Manderveenseweg aanhouden, in Manderveen bij knooppunt 93 rechtdoor 
 
30. Bij knooppunt 97 links (Vasserdijk) 
 
31. Op kruising voor straatnaambordje Pöttersweg rechts (blijft Vasserdijk) 
 
32. Einde weg links (blijft Vasserdijk) 
 
33. Bij knooppunt 5 rechtdoor (blijft Vasserdijk) 
 
34. Eerste weg rechts (Witteweg) – buigt verderop haaks naar links 
 
35. Einde weg rechts (Vasserdijk) 
 
36. Einde weg links (Hardenbergerweg) 
 
Na 500 meter bevindt zich aan de rechterkant een landkruis 

 
Landkruis Langeveen 
Dit eikenhoutenkruis is in 1965 vervaardigd door de vrijwilligers van het toenmalige 
revuegezelschap Langeveen. 
Het corpus is gesneden uit een eiken balk, afkomstig uit de kerk van Groenlo.  
In mei 2018 is het plantsoen opnieuw aangelegd en ingepland.  
Op 25 mei 2018 vond de officiële opening plaats.  
Pastoor Pikkemaat heeft het landkruis ingezegend. 
 
 
 
 
 



37. Terugfietsen en na ca. 100 meter eerste weg links (Dwarsstraat) 
 
38. Einde weg rechts (Bruinehaarsweg) 
 
39. Op kruising bij knooppunt 4 rechtdoor (blijft Bruinehaarsweg) 
 
39. Bruinehaarsweg blijven volgen richting knooppunt 2 en Iemenboersweg rechts 
 
40. Bij knooppunt 2 rechts en meteen links (Kerklaan) naar de kerk 
 
 
STARTMOGELIJKHEID: KERK LANGEVEEN  
 

 
Kerk 
De Kerk is in 1851 opgericht door afscheiding van de statie Geesteren  
en is evenals die parochie gewijd aan St. Pancratius.  
 
 
 
 

 
Bij de begraafplaats bevindt zich een Lourdesgrot 

 
Lourdesgrot 
In  1955 werd, dankzij spontane giften van de parochianen een bedrag bij elkaar 
gebracht voor de bouw van een Lourdesgrot. Deze is opgemetseld met veldkeien  
die grotendeels uit Ootmarsum afkomstig zijn. Het Mariabeeld is geschonken  
door een inwoonster van Langeveen. In het Mariajaar 1958 werd in de pastorietuin  
een Mariaprocessie gehouden.  
Bij die gelegenheid is de Lourdesgrot ingezegend. Precies 100 jaar na de verschijning  
van Maria aan Bernadette Soubirous in de Franse plaats Lourdes. 
 
 

Naast de pastorie ligt een grote en bijzonder mooie tuin. Daar bevinden zich het rustaltaar en de twaalf apostelen 
 

Rustaltaar 
Dit altaar is door toenmalig pastoor Bouwhuis aangebracht. 
Tijdens processies werd hier het allerheiligste uitgestald. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Twaalf apostelen 
In de pastorietuin is in een zogenaamde twaalf apostelen boomcirkel met twaalf lindebomen,  
een spar in het midden en rondom een heg van hulst.  
Deze verwijst naar de doornenkroon die Christus bij zijn kruisiging droeg. 
 
41. Tussen kerkhof (aan linkerzijde) en kerk (rechterzijde) door en einde weg links (Grensweg) 
 

! Routebeschrijving gaat verder na routekaart op middenpagina 



 



42. Einde weg rechts (Hardenbergerweg) 
 
43. Na ca. 100 meter links fietspad nemen en onder tunnel door 
 
44. Daarna fietspad links (Gravenlandweg) blijven volgen 
 
45. Na ca. 900 meter links (Iemenboersweg), wordt zandweg 
 
46. Na boerderij rechtsaf zandweg in (richting ruiterknooppunt 2) 
 
47. Na ca. 250 meter zandpad rechts in, gaat over in verharde weg (Heppenweg) 
 
48. Bij boerderij Heppenweg 16 – zie ingemetselde gevelsteen aan de achtergevel 
 

 
Gevelsteen H. Isidoris 
Deze gevelsteen met een afbeelding van de heilige Isidoris,  
de beschermheilige van de boeren, is ingemetseld  
in de achtergevel van het huis van de fam. Sand  
 
 
 

49. Eerste weg links (Molenbergstraat) 
 
50. Fietspad rechtsaf, niet onder fietstunnel door  
 
51. Fietspad volgen, na ca. 700 meter rechts (Ossendijk) 
 
52. Op Y-splitsing links aanhouden (blijft Ossendijk) 
 
53. Ossendijk blijven volgen, na twee beken, eerste weg links (Wierenseveldweg) 
 
54. Langeveenseweg oversteken (blijft Wierenseveldweg) 
 
55. Einde weg links (Bothofweg)  
 
na ca. 150 meter bevindt zich een landkruis dat bij Geesteren hoort 
 

 
Landkruis  
Het landkruis is een particulier initiatief uit 1938.  
Het heeft begin deze eeuw een grondige restauratie ondergaan.  
De gemeente heeft bij het landkruis een bankje geplaatst. 
 
 
 
 
 
 

 
56. Einde weg links (Hardenbergerweg) en meteen rechts (Bovenbroeksweg) 
 
57. Op kruising met naamloze zandweg rechtsaf fietspad (richting ruiterknooppunt 7) 
 
58. Einde weg rechts (Langemaatsweg) en daarna links (Ketnerweg) 
 



59. Op Iemscheweg links 
 
60. Kotkampsweg oversteken (blijft Iemscheweg), rechtdoor langs knooppunt 13 
 
61. Op kruising met Manderveenseweg rechts 
 
62. Op rotonde rechtdoor (blijft Manderveenseweg) 
 
63. Vóór Tubbergeresweg links, fietspad op 
 
64. Eerste weg links (Sportlaan) 
 
65. Sportlaan volgen, bij ingang sportveld rechts bruggetje over 
 
66. Op kruising met Uelserweg rechts 
 
67. Eerste weg links (Hattinkstraat) 
 
68. Einde weg links, naar basiliek, knooppunt 21 
 
 



ROUTEBESCHRIJVING ROUTE 3 (blauw)  
TUBBERGEN – ALBERGEN – FLERINGEN – REUTUM  
 
Route 3 voert vanuit Tubbergen door Albergen en Fleringen naar Reutum en weer naar Tubbergen.  
Het is ook mogelijk om in Albergen, Fleringen en Reutum bij de kerk te starten. 
De lengte van deze route is ca. 40 km. 
 
STARTMOGELIJKHEID: BASILIEK TUBBERGEN – knooppunt 21 

 
Basiliek 
Al in de 13e eeuw was er sprake van een kapel in Tubbergen.  
In de 15e eeuw kwam er een kerk voor in de plaats en in de 16e eeuw werd de massieve 
gotische toren er tegenaan gebouwd. De huidige neogotische kerk werd in 1897 ingewijd.  
In de kerk bevinden zich 35 gebrandschilderde ramen van vijf generaties Nicolas.  
In 2000 is de kerk verheven tot basiliek. 
 
  

 1. Vanaf de basiliek links, Grotestraat (winkelstraat) 
 
 2. Grotestraat gaat over in Oldenzaalseweg 
 
 3.  Blijf Oldenzaalseweg volgen als deze overgaat in fietspad 
 
 4. Bij de rotonde links Haarweg en na ca. 50 meter rechts (Oldenzaalseweg) 
 
Na ca. 50 meter bij oprit bevindt zich aan de overkant van de Oldenzaalseweg een Mariakapelletje  
 

 
Mariakapelletje 
Als dank dat er bij het vallen van de brandbommen in 1944  
geen enkel woonhuis of boerderij was geraakt,  
werd er na de oorlog een boomkapelletje aangebracht.  
Het diende ook als rustpunt tijdens processies naar de Kroezeboom. 
 
 
  
 

 5. Na ca. 600 meter rechts - Oldenzaalseweg oversteken (Monnikenbraakweg) 
 
De naam Monnikenbraakweg verwijst naar het St. Antoniusklooster in Albergen (1500-1600) 
Tijdens deze route zullen meerdere straatnamen naar het voormalig klooster verwijzen. 
 
 6. Monnikenbraakweg volgen tot kruising met Steenkampsweg 
 
 7. Op kruising met Steenkampsweg rechts, of  
 
 Net buiten de route, op kruising met Steenkampsweg links, bevindt zich na ca. 150 meter een stiltegrot. 
 



Stiltegrot  
Aan de Steenkampsweg bij nr. 5 bevindt zich een stiltegrot,  
gebouwd met keien en kiezels van over de hele wereld.  
Het altaar met beeldjes van diverse religies  
bestaat uit Bentheimer Zandsteen, restanten van het voormalige klooster. 
 

Als u deze plek bezoekt: terug naar kruising, deze oversteken en verder met punt 8 
 

  
8. Kloosteresweg oversteken en linksaf op fietspad 
 
 9.  Na ca. 300 meter bij landkruis rechts (Roombergweg) 

 
Landkruis  
Dit landkruis staat op de hoek van de Kloosteresweg-Roombergweg  
aan de voet van ‘De dikke boom’.  
Het landkruis is in 1993 opgericht bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan  
van de ABTB Albergen, die het kruis als jubileumgeschenk heeft aangeboden  
aan de dorpsgemeenschap van Albergen. 
  

10. Na ca. 600 meter rechts (Kemnaweg) 
 
11.  Kemnaweg gaat links over in Hagweg 
 
12.  Na ca. 600 meter bij knooppunt 22 links (fietspad naar Hagweg 6) 
 
13. Einde fietspad links (Assinkshoekweg) 
 
14. Op Y-Splitsing rechts aanhouden (Schopmansweg) 
 
15. Schopmansweg volgen tot Ootmarsumseweg 
 
16. Ootmarsumseweg oversteken (Braakvenweg) 
 
17. Einde weg links (Gravendijk) 
 
18. Einde weg links (Tichelweg) 
 
19. Rechts fietspad op langs Ootmarsumseweg  
 
20. Na ca. 1,5 km bij de kerk rechts (Philippus Robbenstraat) 
 
Meteen op de hoek van het kerkplein bevindt zich een maquette van het St. Antoniusklooster  
en even verderop een kloosterput  

 
St. Antoniusklooster 
In de 15e en 16e eeuw woonde in Albergen een broedergemeenschap in het  
St. Antoniusklooster. Op het kerkplein staat een dubbelzijdig informatiepaneel  
over dit klooster en een bronzen maquette daarvan.  
In 2015 werd bij wegwerkzaamheden aan de Ootmarsumseweg een put ontdekt van 
het klooster. Deze staat nu opgemetseld bij de kerk aan de Philippus Robbenstraat. 
  



STARTMOGELIJKHEID: KERK ALBERGEN 
 
Kerk 
Op 30 maart 1855 werd Albergen een zelfstandige parochie.  
De St. Pancratius kerk dateert uit 1954.  
Deze kerk is gebouwd op het kerkhof van de voormalige waterstaatskerk. 
 
 
 
 
Mariakapel 
De inpandige Mariakapel aan de zijde van het kerkplein  
is overdag geopend en heeft onlangs een renovatie ondergaan. 
 
 
 
 
 
 

 

21. Vanaf de kerk richting begraafplaats met oorlogsgraven 
 
 
Oorlogsgraven 

Op de Rooms Katholieke Begraafplaats van Albergen  
bevinden zich zeven graven van vliegeniers:  
vier uit het Verenigd Koninkrijk en drie uit Canada. 
 
 
 

 
22. Voor begraafplaats links (Hobergenstraat) 
 
23. Tweede weg rechts (Kapittelhuisstraat) 
 
Ook hier verwijzen de straatnamen weer naar het voormalig Klooster 
zoals Kapittelhuisstraat, Refterstraat, Calligrafiestraat, Librijestraat 
 
24. Kapittelhuisstraat bocht naar rechts blijven volgen en daarna links (De Venmoat) 
 
25. Meteen weer links (De Weer) langs basisschool Kadoes 
 
26. Tweede weg links (De Schoomaker), meteen rechts (De Dijnsel) en weer links (Kanaalweg) 
 
27. Einde weg rechts (Molendijk) 
 
28. Op Zenderseweg links  
 
29. Na ca. 150 meter oversteken naar fietspad links en meteen na ca. 50 meter grindweg links 
 
30. Voor Kanaal Almelo-Nordhorn rechts 
 
31. Bij de Zenderseweg links kanaal oversteken 
 
32. Meteen weer links langs kanaal (Zondermansweg, gaat over in fietspad langs Kanaal ZZ) 
 



Na ca. 150 meter bevindt zich aan de rechterkant een Mariakapelletje 
 

 
Mariakapelletje 
Aan het Kanaal Z.Z. bij de bocht van de Zondermansweg bevindt zich aan een eik een 
klein Mariaboomkapelletje, met ernaast een bankje.  
Dit kapelletje is in 2012 geschonken aan Albergen door twee vrijwilligsters van de 
geloofsgemeenschap die dat jaar beiden 25 jaar getrouwd waren. 
 
 
 
 
 
 

 
33. Fietspad langs het kanaal blijven volgen. Bij eerste brug rechtdoor tot de volgende brug (Putmansweg) – 

knooppunt 81 
 

 
 
Rikmans-brug 
De Rikmans-brug aan de Putmansweg is een van de vier ophaalbruggen  
over het in 1866 in gebruik genomen kanaal Almelo-Nordhorn  
en gebouwd in 1887 door D.A. Schretlen & Co. uit Leiden.  
Op alle bruggen is de afstand tot Almelo aangegeven. 
 
 
 
 
 

34. Brug over en rechtdoor (Putmansweg) 
 
35. Na ca. 500 meter linksaf (Fleringerveldweg) 
 
36. Fleringerveldweg vervolgen tot Ootmarsumseweg 
 
Schuin links aan de overkant van de Ootmarsumseweg bevindt zich Korenmolen Frielink 
 

 

Korenmolen Frielink 

In 1822 werd door de familie Von Bönninghausen een olie- en korenmolen gebouwd.  
In 1844 brandde de molen af. Bovenop de restanten is de huidige grondzeiler gebouwd. 
Tot 1936 is de molen in bedrijf geweest. In 1955 is de molen overgedragen aan de 
gemeente Tubbergen. Deze heeft de molen gerestaureerd. Verdere restauratie vond 
plaats in 1975 en 2010.  
 
 

 
37. Op Ootmarsumseweg rechts, na ca. 250 meter linksaf -oversteken- (Herinckhaveweg) 
 
38. Herinckhaveweg vervolgen tot Jan van Arkelweg  
 
Aan de linkerkant bevindt zich de watermolen en Havezathe Herinckhave met kapel (z.o.z) 
 



 
 
Watermolen 
De watermolen wordt voor het eerst vermeld in 1521 in de kroniek van Johannes  
van Lochem. In 1642 brandde de watermolen af. De watermolen wordt herbouwd.  
In 1988 werd deze weer volledig gerestaureerd en in bedrijf gesteld.  
De watermolen wordt nu gemiddeld ééns per maand in bedrijf gesteld door vrijwilligers 
van de Stichting Overijsselse Molen. 
 

 
  

 
Herinckhave 
De 'Hof te Vlederinghe' wordt voor het eerst beschreven in 1337. In 1385 komt 
het goed in bezit van de familie Grubbe. In 1723 trouwt erfdochter Johanna 
Maria Antonetta Grubbe met kapitein -later luitenant generaal- Friedrich 
Christian von Bönninghausen, die in 1742 het oude 'Grobbenhoes' liet slopen  
en 100 meter westelijker een nieuw huis liet bouwen, de huidige havezate. 
Tegenwoordig beslaat het landgoed zo'n 60 hectare. In de jaren 1970 verkreeg  
de Overijsselse Kastelen Stichting de erfpacht en restaureerde het huis;  
sindsdien wordt het huis particulier bewoond. 
 

Kapel 
De oudste vermelding van religieuze activiteiten op Herinckhave dateert uit 15 juni 1517.  
Na de brand op Herinckhave in 1959 heeft het tot 1976 geduurd voordat ook de huiskapel weer in gebruik kon 
worden genomen na een restauratie door de Overijsselse Kastelen Stichting.  
De kapel is een drie traveeën lange zaalkerk zonder sacristie.  
 
39. Jan van Arkelweg oversteken, rechtsaf op parallelweg  
 
40. Eerste weg links (Lansinksweg) 
 
Aan de rechterkant bevindt zich de Kroezeboom met kapel 

 
De Kroezeboom  
De Kroezeboom op de Fleringer Es is vermoedelijk tussen 1400 en 
1600 aangeplant. Kroezeboom betekent kruisboom: een boom die een 
grens of kruispunt aangeeft. In de periode van de reformatie waren er 
geheime bijeenkomsten van de katholieke bevolking bij de Kroezeboom 
waarbij zij tot circa 1730 de mis bijwoonden.  
 

Volgens informatie stond vroeger bij de Kroezeboom het hilligen huesken. 
Na de sloop van dat kapelletje bleef dit een heilige plaats voor de katholieken uit de omgeving. In 1909 is er weer 
een kapel gebouwd, een kleine neogotische H. Hartkapel, met daarin achter een hek een H. Hartbeeld.  
In 1944 werd deze kapel vervangen door de huidige kapel.  
 
41. Lansinksweg vervolgen tot knooppunt 44 
 
42. Op kruising rechts (B. Meenweg) en weg volgen (B. Meenweg gaat, tussen rood-witte hekjes door,  
 over in Scholte Nyssinkhoff) 
 
43. Einde weg rechts (Geerskamp) 
 
44. Einde weg links (B. Meenweg) 
 
45. Einde weg rechts (Pastoor Boddestraat) 



 
46. Einde weg links (blijft Pastoor Boddestraat) en weer links (Westendorpstraat) 
 
47. Westendorpstraat uitfietsen tot de kerk  
 
 
STARTMOGELIJKHEID: KERK FLERINGEN 
 

 
Kerk 
Op 16 juli 1948 werd de parochie Onbevlekt Hart van Maria opgericht. Er werd gebruik 
gemaakt van de noodkerk aan de Oldenzaalseweg. De inzet en aanhoudendheid van  
zo’n 80 á 90 gezinnen, hebben de realisatie van de huidige kerk mogelijk gemaakt.  
De eerste steen werd gelegd op 5 april 1959  door Mgr. Hendriksen.  
 
 

Voor de kerk, op het kerkplein, bevindt zich het kunstwerk ‘De Zaaier’ 
 
De Zaaier  
Het kunstwerk (gemaakt door Carla Freudenberg), dat een plek heeft op het kerkplein,  
werd aangeboden door de vroegere C.A.V.V. aan de gehele parochiegemeenschap.  
T.g.v. het 50 jarig jubileum van de parochie Fleringen werd “de Zaaier” onthuld door  
Gerard Kuipers en Gerard Busscher.  
 
 

48. Vanaf de kerk (met de rug naar de kerk) rechtsaf Oldenzaalseweg volgen 
 
49. Ootmarsumseweg oversteken, parallelweg Oldenzaalseweg volgen 
 
Aan de linkerkant (nr. 125) bevindt zich boerderij Lenferink, de vroegere noodkerk 
 

Noodkerk 
De verschillende delen van Fleringen behoorden tot de parochies Albergen, 
Weerselo, Tubbergen en Reutum. De behoefte om tot de oprichting van een eigen 
parochie te komen dateerden al uit 1919.  
De pogingen die werden ondernomen om een parochie te realiseren kregen geen 
goedkeuring. In 1946 werd pastoor Bodde door kardinaal De Jong belast met de 
oprichting van de parochie. Op 16 juli 1948 was parochie van het Onbevlekt Hart van 

Maria een feit en werd de noodkerk aan de Oldenzaalseweg 125 (familie Lenferink) in gebruik genomen en een 
noodkerkhof gerealiseerd. 
 
50. Tweede weg links (Haarlefertsweg) 
 
51. Haarlefertsweg blijven volgen (lange weg) tot de kerk/Bays (Kerkstraat Reutum) – knooppunt 40 
 
 
STARTMOGELIJKHEID: KERK REUTUM  
 

Kerk 
De huidige Simon en Judaskerk kwam in 1954 in de plaats van de gelijknamige kerk uit 1818. 
Wegens geldgebrek zou de kerk geen toren krijgen. De pastoor vond een kerk zonder toren 
echter geen kerk en daarom besloot de plaatselijke coöperatieve KI de stieren te verkopen. 
Met de opbrengst ervan en een collecte voor de verjaardag van meneer pastoor, kreeg de 
kerk toch een toren. Op het kerkhof bevinden zich oorlogsgraven en een monument voor 
ongedoopte kinderen. 



 
52. Vanaf de kerk linksaf (Kerkstraat) en na ruim 100 meter rechts (Ikinkstraat) 
 
53. Einde weg links (Zonnenbergweg) langs landkruis 
 

 
Landkruis 
Dit kruis op de rand van de es is in 1982 aan de parochiegemeenschap Reutum en Haarle 
aangeboden door de katholieke landbouworganisatie ABTB van Reutum, ter gelegenheid 
van haar 65-jarig bestaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54. Zonnenbergweg blijven volgen  
 
55. Op tweede kruising links (Oppersveldweg) 
 
56. Op Y-splisting rechts fietspad aanhouden 
 
57. Einde weg links (Hezebergweg) 
 
58. Almelosestraat oversteken en linksaf fietspad op 
 
59. Na paardencentrum rechts (Steenbergweg), of  
 
 Net buiten de route, even fietspad rechtdoor volgen, bevindt zich na ca. 200 meter  
het Menco monument in de berm tussen fietspad en rijbaan. 
 

Monument voor de familie Menco  
Het monument, gelegen aan de Almeloseweg, herinnert aan een vreselijk 
oorlogsdrama dat hier op 7 oktober 1944 plaats vond. Op deze plek langs de 
doorgaande weg van Ootmarsum naar Reutum werden in de vroege ochtend  
vier mensen in koelen bloede doodgeschoten door leden van de Duitse 
Sicherheitspolizei. De slachtoffers waren vier joodse onderduikers die een dag 
eerder waren ontdekt en gearresteerd.  

Groep 8 van de basisschool heeft dit monument in 1995, na de onthulling ervan op 7 mei van dat jaar,  
geadopteerd. De kinderen vertrekken jaarlijks tijdens de herdenkingsdienst op 4 mei naar het monument en 
hebben daar vervolgens hun eigen herdenking. 
 

Als u deze plek bezoekt: terug naar afslag Steenbergweg (links) en deze in fietsen 
 
60. Steenbergweg blijven volgen tot kruising met Tubbergerdijk 
 
61. Op Tubbergerdijk links, deze gaat over in Lädderken 
 
62. Lädderken volgen tot kruising – knooppunt 36 
 
63. Op kruising links (F.J. Groothuisweg)  
 
64. Bij eerste afslag Snoeymansweg rechtdoor 



 
65. Bij tweede afslag Snoeymansweg rechts, of  
 
 Net buiten de route, even F.J. Groothuisweg rechtdoor volgen, bevindt zich na ca. 100 meter links 
een Mariakapel. 

 
Mariakapel  
Rond 1920 was er al sprake van een eenvoudige kapel van hout en stro op de 
Haarlerheide. In 1988 is een nieuwe kapel bekostigd door en gebouwd met hulp van 
vrijwilligers uit de parochiegemeenschap Reutum-Haarle.  
Het Mariabeeld is afkomstig uit de Duitse bedevaartplaats Kevelaer. 
 
Als u deze plek bezoekt: terug naar afslag Snoeymansweg,  
deze in fietsen en verder met punt 66 

 
66.  Snoeymansweg een heel eind blijven volgen, vierde weg links (Kapsweg) 
 
67. Kapsweg uitfietsen tot Havezathestraat, rechts en meteen links (Westerflierstraat) 
 
68.  Einde weg links (Weleveldstraat) 
 
69. Einde weg rechts (Reutummerweg) 
 
70. Op kruising links (Molenstraat) 
 
71. Eerste weg rechts (Pastoor Bloemenstraat) 
 
72. Einde weg rechts (Kooikerstraat) en meteen links (De Eendracht) 
 
73. Voor haag en muur bij parkeerplaatsen links 
 
Aan de rechterkant bevindt zich de muur van Tubbergen. 
 

De muur van Tubbergen 
Tegenover deze muur stond de voormalige zuivelfabriek  
De Eendracht.  
In de muur, het werk van een groep metselaars-in-opleiding,  
zijn voor de regio zo kenmerkende elementen verwerkt,  
o.a. midwinterhoorn, put met midwinterhoorn, melkbus, koe, zeis, 

gevelteken, Kroezeboom, processie. Omdat de oorspronkelijke muur aan vervanging toe was, is deze muur  
in 1997 in het kader van een jaarlijkse, door de baksteenindustrie uitgeschreven wedstrijd gerealiseerd.  
Het reliëf in deze muur bevond zich oorspronkelijk aan de muur van de melkfabriek.  
 
74. Einde van de muur, rechts paadje door richting basiliek – knooppunt 21 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



FIETSTOCHT – 10 JAAR H. PANCRATIUS PAROCHIE  
PRIJSVRAAG 
 
1. In welk kerkdorp start en eindigt elke fietsroute uit dit boekje? 
 Noteer de eerste letter van het antwoord in vakje 1 
2. Welke tekst is er te lezen onder het Mariabeeld in de Mariagrot op het kerkplein van de RK kerk in 

Vriezenveen? 
 Noteer de één na laatste letter van het laatste woord in vakje 2 
3. Hoe heet de jubileumeditie 10 jaar Heilige Pancratius Parochie van Kompas? 
 Noteer de derde letter van het antwoord in vakje 3  
4. Hoeveel oorlogsgraven zijn er te vinden op het kerkhof in Albergen? 
 Noteer de laatste letter van het antwoord in vakje 4 
5. Hoe heten de schelpen waarmee kinderen in onze parochie worden gedoopt? 
 Noteer de eerste letter van het antwoord in vakje 5 
6. Hoe wordt de huiskapel van Herinckhave ook wel genoemd? 
 Noteer de tweede letter van het antwoord in vakje 6 
7. Hoe heet het gezellig samenzijn dat de geloofsgemeenschap Vriezenveen organiseert voor ouderen en 

alleenstaanden? 
 Noteer de derde letter van het antwoord in vakje 7 
8. In welke stad is Dr. Schaepman overleden en begraven? 
 Noteer de eerste letter van het antwoord in vakje 8 
9. Van welk materiaal zijn de doeken in het kleine tabernakel in de kerk in Reutum? 
 Noteer de eerste letter van het antwoord in vakje 9 
10. Uit welke bedevaartsplaats komt het Mariabeeld uit de Mariakapel in Haarle? 
 Noteer de zesde letter van het antwoord in vakje 10 
11. Hoe oud was Pancratius toen hij de marteldood stierf? 
 Noteer de laatste letter van het antwoord in vakje 11 
12. Wat betekent de afkorting P.C.I.? 
 Noteer de eerste letter van het tweede woord in vakje 12 
13. Welke boom staat in de cirkel van de 12 apostelen in de pastorietuin in Langeveen? 
 Noteer de laatste letter van het antwoord in vakje 13 
14. Wat is de wapenspreuk behorende bij het basiliekwapen van de basiliek van Tubbergen? 
 Noteer de eerste letter van het derde woord in vakje 14  
15. In welke locatie werd er in 2017 de Hubertusmis gehouden? 
 Noteer de vijfde letter van het antwoord in vakje 15 
16. Hoe heet het kunstwerk dat op het kerkplein in Fleringen staat? 
 Noteer de vierde letter van het tweede woord in vakje 16 
17. Hoe heet het kinderkoor uit Albergen? 
 Noteer de eerste letter van het antwoord in vakje 17 
18. De Patersweg in Mariaparochie was vroeger een verbindingsweg tussen twee kloosters.  
 Het ene stond in Albergen, waar stond het andere klooster? 
 Noteer de eerste letter van het antwoord in vakje 18 
19. Wie is de beschermheilige van de boeren? 
 Noteer de vierde letter van het antwoord in vakje 19 
20. In welke buurtschap staat het landkruis dat op de winnende foto stond van de fotowedstrijd:   
 Mijn heilige plek? 
 Noteer de tweede letter van het antwoord in vakje 20 
21. Wie won de Ariënsprijs in 2019? 
 Noteer de eerste letter van het antwoord in vakje 21 
22. In welke locatie van onze parochie kent men de zogenaamde Vitaaldag? 
 Noteer de tweede letter van het antwoord in vakje 22 
23. Hoeveel parochianen heeft onze parochie? A meer dan 20.000. B. minder dan 20.000 
 Noteer de letter van het antwoord in vakje 23 
  



24. Wie is de patrones van de kerkmuziek? 
 Noteer de eerste letter van het antwoord in vakje 24 
25. Wat is de titel van de film waarvoor filmopnames zijn gemaakt op het kerkhof Langeveen? 
 Noteer de eerste letter van het laatste woord in vakje 25 
26. Welke tekst is gekerfd in het houten bankje bij het Mariakapelletje tegenover ‘Fraans Marie’? 
 Noteer de laatste letter van het zesde woord in vakje 26 
27. Waar staat de hoogste kerktoren in onze parochie? 
 Noteer de eerste letter van het antwoord in vakje 27 
28. Hoe heet de korte tekenfilm uit 1988 waarin Maria en Jozef de hoofdrol spelen? 
 Noteer de vierde letter van het eerste woord in vakje 28 
29. Welke zin staat in hout gekerfd in het bankje in de pastorietuin van Geesteren? 
 Noteer de laatste letter van het laatste woord in vakje 29 
30. Uit hoeveel leden bestaat het pastoraal team? 
 Noteer de eerste letter van het antwoord in vakje 30 
31. Hoeveel dagen brandt een noveenkaars? 
 Noteer de tweede letter van het antwoord in vakje 31 
32. Wat is de titel van het Suske en Wiske stripverhaal dat gaat over de werken van barmhartigheid? 
 Noteer de derde letter van het laatste woord in vakje 32 
33. Boven het ingangsportaal van de kerk in Geesteren vindt u een afbeelding van de heilige Pancratius.  
 Wie is de schilder van dit kunstwerk? 
 Noteer de derde letter van de achternaam in vakje 33 
34. Wie was de eerste pastoraal werkster in de H. Pancratius parochie? 
 Noteer de tweede letter van de achternaam in vakje 34  
35. Hoeveel geestelijke werken van barmhartigheid bestaan er? 
 Noteer de laatste letter van het antwoord in vakje 35 
36. Hoeveel logo’s heeft de parochie gehad? 
 Noteer de eerste letter van het antwoord in vakje 36 
37. In welk kerkdorp stond ooit een theologisch theekoepeltje? 
 Noteer de tweede letter van het antwoord in vakje 37  
38. Welke liturgische kleur in onze kerk geeft de hoop weer? 
 Noteer de laatste letter van het antwoord in vakje 38 
39. Hoe heet ons bisdomblad? 
 Noteer de vierde letter van het laatste woord in vakje 39 
40. Wat is het best verkochte boek allertijden? 
 Noteer de één na laatste letter van het laatste woord in vakje 40 
41. Uit hoeveel weesgegroetjes bestaat het Rozenkransgebed? 
 Noteer de derde letter van het antwoord in vakje 41 
42. Hoe wordt het jongerenpastoraat in onze parochie ook wel genoemd? 
 Noteer de laatste letter van het laatste woord in vakje 42 
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Noteer de gevonden letters van de antwoorden in onderstaande vakjes. De letters vormen samen een zin  
die de oplossing is van de prijsvraag.  
Stuur uw oplossing vóór 1 september onder vermelding van uw naam en adres per e-mail naar 
info@hpancratius.nl of vul uw naam, adres en telefoonnummer in op de achterzijde van dit blad en stuur 
uw oplossing op naar Werkgroep Fietstochten H. Pancratius, Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen. 
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Bedankt! 
Hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit routeboekje. 

 

Bronvermelding 
* ‘Fleringen van buurtschap tot kerkdorp’ 
* ‘300 jaar kerkgeschiedenis Geesteren’ 
* ’Mariaparochie 75 jaar’ 
* ‘100 jaar Mariaparochie’ 
* ‘Mariakapellen en landkruisen in Twente’  
* ‘Twentse kruistochten’  
*  Eigen (foto)materiaal 
 

 

 

 

 

centraal secretariaat tel.: 06-33564002 
Grotestraat 66 e-mail: info@hpancratius.nl 
7651 CK  Tubbergen website: www.hpancratius.nl 
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AFZENDER OPLOSSING PRIJSVRAAG FIETSTOCHTEN H. PANCRATIUS PAROCHIE 

 

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

STRAAT: ………………………………………………………………………………………………………............................................... 

POSTCODE, WOONPLAATS: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEFOONNUMMER: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 


