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                              Vredesweek Thema: Op weg naar een inclusieve samenleving 

  

 

 

 

 
 

 

 

Deelname is op eigen risico 
 

Route 1: 

Ootmarsum 

Agelo 

Tilligte 

Lattrop 
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Als je bij een ander startpunt wilt beginnen, kun je vanaf dat punt verder lezen 

om uw route te vervolgen. 

De activiteiten   in alfabetische volgorde 

Beuningen  Humor in de kerk met posters en cartoons 

De Lutte St.Jozeftentoonstelling. Speciaal voor kinderen is er een speurtocht over de 

tentoonstelling 

Denekamp PKN kerk - kaarsje maken/aansteken.                                                                                        

R.K. kerk - bezichtiging toren en uitleg bezienswaardigheden in de kerk 

Lattrop Mariakapel  met het Vredesboek. Hierin kunt u uw vredeswens opschrijven. De 

wensen worden in de viering op 26 september binnengedragen en voorgelezen. 

Hier is het snijpunt van de route en een rustpunt met een drankje fris. 

Noord Deurningen versierde kerk i.v.m. het oogst-dankfeest thema: Natuur en Dier. Hier is 

de mogelijkheid voor koffie/thee 

Ootmarsum PKN kerk - Kunst in de kerk  schilderijententoonstelling                                                                         

R.K.kerk - een olifantententoonstelling 

Onderweg is er bij de fam.Tijink, Heggelkampsweg 3 in Agelo uitleg over het Landkruis  en de 

boerderij van Tijink. Hier is gelegenheid voor koffie/thee 

Tilligte   versierde kerk i.v.m.  oogst - dankfeest Thema: Delen uit Dankbaarheid . Bezoekje 

Mariakapel                 

Route vanuit Ootmarsum 

Fiets vanaf de PKN-Kerk Ganzenmarkt 31 naar de RK-kerk Kerkplein 
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Fiets vanaf de Katholieke kerk naar dit pand, de Keerweer in.  Langs het Museum 

Educatorium naar de Oostwal. 

Rechtsaf naar de Kloosterhof.  Hier het straatje (fietspad) in.    

Recht oversteken naar de Profietstraat.  Volgen tot de bocht.  

Hier rechtsaf het fietspad op langs de sporthal en nr 43 volgen tussen de vijvers 

door.     

 

 

 

 

Op T-splitsing fietspad 

gaan we rechtsaf het 

fietspad volgen. 

 

 

Op kleine kruising rechtdoor naar de Stadsweide.  U kunt hier ook eerst even 

de Mariakapel bezoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het bezoek aan de Mariakapel gaan we naar de Stadsweide en hier volgen  

we het fietspad langs de fietsenstalling en gaan rechtsaf bij de 

Oldenzaalsestraat. 
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Hier volgen we het fietspad tot aan de oversteek. KIJK HIER GOED UIT!                                    

Dan gaan we langs de oude melkfabriek ‘Nooit Gedacht’ naar de Zonnebergweg.       

Deze Zonnebergweg blijven we volgen tot aan het landkruis 

 

De historie hiervan wordt u zo dadelijk verteld aan de Heggelkampsweg 3 . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbij het landkruis slaan we links af.  Bij paddenstoelnr. 72411 slaan we 

linksaf de Ageleresweg in.  
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De Mariakapel is een bezoek waard, waarna u 

rechstaf slaat en de Heggelkampsweg in gaat, op 

zoek naar huisnummer 3 bij de familie Tijink.  

Hier bent u welkom voor historische informatie en 

een heerlijke kop koffie.  

 

 

 

Vanaf huisnummer 3 gaan we terug naar de kruising met de Borgstadsweg en 

fietsen die in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de rotonde       gaan we rechtsaf de Enktermorsweg 

in.  

Bij het knooppunt 42 linksaf de Voortsweg in. Einde 

Voortsweg, rechtsaf fietspad Rossumerstraat.  

Volgen tot over het kanaal. Hier oversteken. (Let goed 

op!!) naar de  Voltherbroekweg en hier het fietspad op 

langs het kanaal.  

Hier links naar beneden naar de Hunenborgseweg. Fietspad volgen tot aan de 

brug, deze oversteken en direct rechtsaf fietspad volgen                                                                      

tot aan de zandweg. Hunenborgseweg blijven volgen. 
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Hunenborgseweg blijven volgen, langs het landkruis tot aan bordje Tilligte. 

Voorbij het bord Tilligte aan het einde van de weg rechts af en fiets naar de RK 

Simon en Judas Kerk.  

Route vanaf de Simon en Judas kerk in Tilligte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Kerkfotografie 
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Neem een kijkje in de kerk waar op een prachtige manier uiting wordt gegeven aan de 

Oogstdankdag. Van oudsher wordt in het najaar stilgestaan bij de vruchten die de aarde en arbeid 

hebben voortgebracht. Vroeger was het oogsten van veel producten verbonden met de zomer en de 

herfst, zoals dat voor de fruitteelt nog steeds geldt. In de Betuwe is men dan ook volop bezig met het 

oogsten van appels en peren. In de tuinbouw en veeteelt is dat in mindere mate het geval. En hoewel 

een krimpemd percentage van de Nederlandse bevolking werkzaam is in de agrarische sector, is het 

toch goed om oogstdankdag op een zinvolle en eigentijdse wijze te vieren, als dag van bezinning op 

werken en zorgen in de breedste zin van het woord. 

Dan vervolgen we onze weg, langs Koopman naar de rotonde. Fiets om de 

rotonde heen en ga rechts af, richting Erve Meinders. Volg de richting 

aanduiding Erve Meinders ook bij de volgende afslag (ook rechts af).  

 

U komt dan bij de Mariakapel. 

Zeker ook een bezoekje waard! Let 

ook op de mooie kelk in de 

bestrating.  

We vervolgen de Westenveldsweg 

en volgen het fietspad langs Erve 

Meinders.  

Einde fietspad, op de kruising 

rechts af de Kerkweg in.  

Op de kruising met de 

Frensdorferweg recht oversteken  

naar de Gruttoweg en deze volgen.  

Einde van de weg rechts af de 

Ottershagenweg op tot aan de brug 

en het fietspad rechts over de brug 

volgen.  

 

Einde fietspad links af en een klein stukje over Frensdorferweg fietsen tot de 

twee witte stenen. Hier tussendoor langs Stal ’t Hofstee en het Erfgoed 

Bossem.  

Aan het einde van deze weg gaan we linksaf naar de Dorpsstraat. Blijf deze 

volgen, langs Gasterij de Smid en fiets door naar de Rooms Katholieke Simon en 

Judas kerk.  
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Dit is het snijpunt van de twee routes.  

Mariakapel  met het Vredesboek. Hierin kunt u uw vredeswens opschrijven. 

De wensen worden in de viering op 26 september binnengedragen en 

voorgelezen. 

Route vanaf de Simon en Judas kerk in Lattrop 
     

          

Aan de Dorpsstraat in Lattrop 

staat achter het kerkhof een 

Mariakapel, die vanaf de 

openbare weg niet zichtbaar is. 

Deze kapel is in 1954 gebouwd 

naar aanleiding van het 25-jarig 

priesterjubileum van de 

toenmalige pastoor J.H. 

Leferink. 

 

Vanaf de kerk blijven we de Dorpstraat rechtdoor volgen, langs Warmes, langs 

de oude school, tot aan de kruising.  

Deze steken we over richting ‘de Holtweide’, de Spiekweg in.  

De Spiekweg volgens tot aan de Ottershagenweg en 

hier rechts af.  

De Ottershagenweg blijven volgen tot de 

Huttenweg.  

Hier links af de Huttenweg in en de volgens tot aan 

Vollenhoekweg.  
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Op de Vollenhoekweg gaan we rechts af en volgen deze tot de 

Frensdorferweg. Hier gaan we rechts.  

Frensdorferweg volgen tot aan de rotonde en  

hier rechts de Ootmarsumsestraat volgen tot de Wiemselweg,  

hier gaan we weer rechts af. 

De Wiemselweg volgen we tot aan de kruising met de Ottershagenweg,  

hier links af en daarna op de Laagsestraat links af. 

De Laagsestraat volgen tot de rotonde, deze recht oversteken en rechtsaf 

de Denerkamperstraat in rijden en volgen tot in het centrum.   

U bent (terug) bij de kerken in Ootmarsum, zie de eerste bladzijde van 

deze route. 

 

 

 

Als je bij een ander startpunt bent begonnen, kun je bij de 

routebeschrijving vooraan bij startpunt 1 verder lezen om uw route te 

vervolgen en terug te komen bij uw eigen startpunt 

 

 


