TE HOAP OP PAD.
TE HOAP OP HET RAD.
Vredesweek Thema: Op weg naar een inclusieve samenleving

Deelname is op eigen risico

Route 2:
Denekamp
Beuningen
De Lutte
Noord Deurningen
Lattrop

(ongeveer 40km.)
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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
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Startpunt 1: de Nicolaaskerk in Denekamp van Lumen Christi en de
Waterstaatskerk van de Protestantse Gemeente Denekamp.
Als je bij een ander startpunt wilt beginnen, kun je daar verder lezen om uw route te
vervolgen. Laat de fiets even staan en breng een bezoek aan beide kerken. Vergelijk
het kleine waterstaatskerkje met de grote zus, de Nicolaaskerk, aan de overkant.
Doe mee aan de activiteit in beide kerken en pak daarna weer de fiets.
-

Fiets tussen de grote Nicolaaskerk en het gemeentehuis door richting
de Wilhelminastraat.

-

Wilhelminastraat wordt
Berghummerstraat.

-

Na het tunneltje zie je aan de rechterkant
de kapel ‘Maria van Berghum’.

-

Op de T-splitsing met de
Stroothuizerweg linksaf.

-

Eerste weg rechts, Mekkelhorsterstraat.

-

Volg de Mekkelhorsterstraat tot de
kruising met de Lutterzandweg.

-

Rechtsaf, Mekkelhorsterstraat volgen.

-

Aan de linkerkant bevindt zich het landkruis in de Mekkelhorst.

-

Mekkelhorsterstraat volgen tot de T-splitsing met Oude Dijk.

-

Hier linksaf, richting Beuningen.

-

Bij ’t Sterrebos rechts om de kerk van Beuningen te bezoeken.

Startpunt 2: de ‘Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand’ kerk van
Beuningen
-

Komend van de kerk, fiets naar rechts, langs ’t Sterrebos.

-

In de bocht naar rechts, linksaf slaan, Kampbrugweg.

-

Volg na 100m het fietspad rechts.

-

Aan het eind van het fietspad linksaf, Beuningerveldweg.

-

Op kruispunt rechtsaf, Lutterzandweg.

-

Voor de brug rechts, Beverborgsweg.
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-

Volg deze weg tot de T-splitsing met de
Beuningerstraat. Sla linksaf.

-

Eerste weg rechts, Hanhofweg.

-

Volg de Hanhofweg naar knp. 60. Aan de
Hanhofweg passeer je ook rechts nog een kapelletje.

-

Vanaf knp. 60 volg je de route naar knp.
67 (links via het Peulkespad)

-

Aan het einde van het Peulkespad, links
en meteen de voorrangsweg oversteken.
VOORZICHTIG!

-

De Heilige Plechelmus, de kerk van de Lutte ligt aan de rechterkant.

Startpunt 3: de ‘Heilige Plechelmus’ kerk van de Lutte.
-

Na een bezoek aan de kerk, wordt de route rechts langs de kerk
vervolgd naar knp. 67. (Via Fleerderhoekpad, Farwickweg)

-

Bij knp. 67 volg je de route naar knp. 19 (via Grote Lutterveldweg,
Ben Suelmannpad) en deze komt uit bij het Arboretum.

-

Bij het Arboretum linksaf (Lossersestraat) en meteen rechtsaf,
Molenveldpad richting knp. 68.

-

Bij het eind van het pad linksaf, Lossersedijk.

-

Na 20m. rechtsaf, Bentheimerstraat.

-

Vlak voor de spoorwegovergang linksaf, Lutterzandweg.

-

Volg nu de route door het Lutterzand naar knp. 62

-

Van knp. 62 wordt de route vervolgd naar knp. 58 en vervolgens naar
knp. 55.

-

Bij knp. 55 rechtdoor de Punthuizerweg volgen tot de T-splitsing met
de Brandlichterweg.

-

Bij de T-splitsing met de Brandlichterweg rechtsaf.

-

Eerste weg links, Eekmanweg.

-

Eerste weg links, Rodenmorsweg.

-

Volgen tot T-splitsing met Kanaalweg, linksaf.

-

Bij kanaal Almelo-Nordhorn, staat links de Schotbrookkapel.
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-

Weg vervolgen op de Kanaalweg.

-

Voorrangsweg oversteken. VOORZICHTIG!!

-

Rij nu Noord Deurningen in. Rechts staat de H. Jozefkerk van Noord
Deurningen

Startpunt 4: de ‘H. Jozefkerk’ van Noord Deurningen.
-

Na een bezoek aan de kerk, gaat de route verder over de
Johanninksweg.

-

Blijf bij het uitgaan van Noord Deurningen de Johanninksweg volgen.

-

Rechts zie je het kerkhof van Noord Deurningen, met het klöpkeshoes
“Maria Cloese’.

-

Neem na bungalowpark Bavelds Dennen, de tweede weg rechts,
Korenmorsweg.

-

Bij de kruising met de Frensdorferweg recht oversteken,
Disseroltweg.

-

Bij de kruising met de Dorpsstraat rechts naar de kerk van Lattrop.

Startpunt 5: de ‘H.H. Simon en Judas’ kerk van Lattrop.
Een bezoek aan de kerk kan nog vervolgd worden met een bezoekje aan de fraai
gelegen Mariakapel achter de kerk. Ga daarvoor het pad in net achter de kerk en
volg het pad langs het kerkhof tot de Mariakapel aan de Geele Beek.
Dit is het snijpunt van de twee routes.
De Mariakapel met het Vredesboek. Hierin kunt u uw vredeswens opschrijven.
De wensen worden in de viering op 26 september binnengedragen en
voorgelezen
-

Ga terug en sla teruggekomen bij de kerk linksaf, Dorpsstraat.

-

Volg de Dorpsstraat tot buiten de bebouwde kom. Neem het tweede
pad rechts (heet ook Dorpsstraat, langs Erve Bossem.

-

Bij de T-splitsing met de Frensdorferweg rechts en ga na 10m links
het fietspad langs het Omleidingskanaal op.

-

Steek de Lattropperstraat over, Esweg.

-

Volg na 100m het fietspad rechts langs het Omleidingskanaal.
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-

Sla aan het eind van het fietspad rechtsaf, Johanninksweg.

-

Tweede weg links, Bonkenbroekweg.

-

Einde weg rechts, Gravenesweg.

-

Einde weg links, Lattropperstraat.

-

In de bebouwde kom van Denekamp, eerste weg rechts, Knik.

-

Neem in de scherpe bocht naar links het fietspad rechts, Nieuwe
Werk.

-

Einde pad links, het fietspad op langs de Ootmarsumsestraat.

-

Eerste weg rechts, Ellenweg.

-

Einde weg links, Molendijk.

-

Steek de voorrangsweg over. VOORZICHTIG!!
Blijft Molendijk.

-

Aan de linkerkant zie je na 50m het Mariakapelletje. Mariakapel aan
de Molendijk in Denekamp
De kapel is in 1954 op initiatief van pastoor drs. J.A. de Goey
gebouwd in het Mariajaar naar een ontwerp van de architect
P.J. Goorhuis. Glazenier Wim van Moerkom maakte de ramen
en Jacob Maris schiep het beeld. De Bentheimer stenen waren
geschonken door de familie Nijhuis uit De Lutte. De kapel werd
met veel plechtigheid ingewijd. Na vernielingen heeft Jan
Schoenaker de ramen opnieuw beglaasd. Er zij vier ramen met
taferelen uit Maria’s leven en uit het Oude Testament. De
ramen zijn buitengewoon fraai van vorm en kleur. In de
voorgevel was tot 1988 de sluitsteen opgenomen uit de
voormalige synagoge van Denekamp. De steen is in dat jaar
ingemetseld in het nieuwe joods gedenkteken in de
Vledderstraat te Denekamp. In 2005 is op initiatief van de buurt
en met medewerking van klokkenbouwer Eijsbouts uit Asten het luidklokje geschikt gemaakt voor
automatisch luiden. Het klokje luidt elke dag om 12.00 uur het Angelus. Op Maria ten
Hemelopneming op 15 augustus is het klokje tijdens een openluchtviering officieel in gebruik
genomen.

-

Steek bij de kruising met de Oranjestraat recht over, Stationsstraat,
wordt Lange Voor.

-

Fiets door het Kokstuunke.

-

Aan het eind rechtsaf, Grotestraat.
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-

Aan de rechterkant bevindt zich de kerk van de Protestantse
Gemeente Denekamp en recht voor je zie je de Nicolaaskerk.

-

Je bent weer bij startpunt 1.

Als je bij een ander startpunt bent begonnen, kun je bij de routebeschrijving
vooraan bij startpunt 1 verder lezen om de route te vervolgen en terug te
komen bij je eigen startpunt
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