Kapelletjespad Tubbergen - Vasse
Auteur: Marycke Naber
Veel landkruisen en Mariakapellen, beek
Vanaf de bushalte Julianastraat loopt de route, na een eventueel bezoek aan de St.
Pancratiusbasiliek, door het park bij de voormalige havezate De Eeshof, langs een
landkruis en de heringerichte Markgraven. Daarna langs twee Mariakapellen en door een
mooi natuurgebied met een ven bij Manderveen. Tot slot langs twee landkruisen naar de
bushalte bij de HH Joseph en Pancratiuskerk met Mariakapel te Vasse.
Dit is de veertiende etappe van het Twentse Kapelletjespad (ruim 900 km!). Het begint in
Borne en loopt via Noord-Twente naar Oldenzaal. Dan via Zuid-Twente terug naar Borne.
Het pad kan als lange afstandswandeling worden gelopen, maar ook per etappe als
dagwandeling. Van het Kapelletjespad is de wandelgids 'Twentse Kruistochten' afgeleid,
met twaalf rondwandelingen, uitgekomen bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig.

Routebeschrijving
Bushalte Tubbergen - bushalte Vasse (15 km, bushaltes na 5,5 en 7,5 km)
NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bussen!
- Loop vanaf bushalte Julianastraat naar het kruispunt met de richtingwijzer, daar LA,
Hardenbergerweg.
Wilt u eerst naar de St. Pancratiusbasiliek en/of bakkerij-lunchroom De Kleibakker, ga
dan RA (Grotestraat). Keer daarna terug naar bovengenoemd kruispunt en loop RD,
Hardenbergerweg.
De St. Pancratiusbasiliek is dagelijks geopend van 9 tot 17 uur. De ingang is aan de
rechterkant. Links achterin de kerk is een Mariakapel. Verder is er een expositie over de
glazeniersfamilie Nicolas.
Al in de 13e eeuw was er sprake van een kapel in Tubbergen. In de 15e eeuw kwam er
een éénbeukige kerk voor in de plaats en in de 16e eeuw werd de massieve gotische
toren er tegenaan gebouwd. In 1634 ging de kerk over in protestantse handen, hoewel de
bevolking grotendeels rooms-katholiek bleef. Toen koning Lodewijk Napoleon in 1809
vernam dat er in Tubbergen slechts 68 protestanten woonden tegen 1000 katholieken,
gaf hij opdracht tot teruggave van de kerk.
Gezien de verwaarloosde staat werd deze in de 19e eeuw gerestaureerd, waarbij de
toren uit Bentheimer zandsteen werd verlaagd. Uiteindelijk werd besloten tot nieuwbouw.
De door architect Alfred Tepe ontworpen neogotische kerk werd in 1897 ingewijd. In de
kerk bevinden zich 35 gebrandschilderde ramen van vijf generaties Nicolas. De toren
bleef behouden en werd bij een restauratie in 1977-1978 teruggebracht naar de
oorspronkelijke hoogte. In 2000 is de kerk verheven tot basiliek. Zie ook het
informatiebordje.
versiedatum: 25-12-2018

- Ga even later voor de bushalte schuin RA het bos in en meteen bij de splitsing schuin
LA, een kronkelig asfaltpad. Loop RD over het bruggetje naar de voormalige havezate De
Eeshof.
De oude havezate werd in 1582 verwoest. Het huidige huis, ook wel Eschede genoemd,
is rond 1719 gebouwd. In 1844 is op de Eeshof Herman Schaepman, bekend priester en
politicus, geboren. Vanaf 1932 runden zusters Franciscanessen uit Denekamp er
verzorgingshuis Huize Sint-Jozef. In de jaren zestig is achter de 18e-eeuwse voorgevel
een geheel nieuw zorgcomplex gebouwd.
- Ga na het 1e gebouw aan uw linkerhand LA, steek aan het eind van het voorplein de
brug en de weg over.
- Loop RD over de rechter klinkerweg, Huyerenseweg. Na de bocht naar links staat aan
de rechterkant een landkruis.
Dit is in 1989 opgericht door vrijwilligers van de katholieke landbouworganisatie ABTB
Tubbergen, ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan. Het oorspronkelijke corpus was
van terracotta en kwam uit de buurt van Lyon in Frankrijk. Dit is echter tot twee maal toe
vernield. De Lionsclub van Tubbergen heeft toen een vandalismebestendiger beeld
geschonken. Het modern vormgegeven corpus was voor die tijd in bezit van oud-deken
Galama.
De familie Pinners, eigenaar van de grond, houdt tegenwoordig een oogje in het zeil en
zorgt voor het onderhoud. Land- en Tuinbouworganisatie LTO, geeft hiervoor, als
opvolger van de ABTB, jaarlijks een bijdrage.
- Weg naar links negeren. Ga vlak voor de provinciale weg schuin RA over het fietspad
en na het tunneltje verder over de weg.
1. Loop na de bocht naar rechts RD, Bosweg, ga even later vóór de brug over de Markgraven
LA door het klaphek.
De Markgraven heeft recentelijk zijn natuurlijke loop teruggekregen. Verder zijn er
vistrappen aangelegd en is er waterberging bij hoog water gecreëerd.
- Loop langs de linkerkant van beek, na het klaphek aan het eind van het pad RA. Ga
meteen na de brug RA, een karrenspoor, bij de boerderij LA over het volgende
karrenspoor.
- Ga aan het eind bij Herterij Twente (met rustpunt) RA en waar de weg een bocht naar
links maakt schuin RA, een klinkerweg.
- Ga na de boerderij LA, een onverhard pad, bij de driesprong LA, een zandweg. Houd
links aan en ga het 1e halfverharde karrenspoor LA.
2. Ga aan het eind RA over de asfaltweg. Na het 2e pad naar rechts staat aan de linkerkant
Mariakapel De Loo-Esch.
Op 5 november 2017 is deze ingewijd door pastoor Pikkemaat. Ruim twee jaar daarvoor

werd voor het eerst de bouw van een Mariakapel bij Geesteren geopperd. Vanuit
Stichting Dorpsbelang Geesteren werd een werkgroep opgericht die zich met man en
macht inzette voor de financiering en realisatie ervan. Op het altaar van oude kerkbanken
staat een Mariabeeld uit de eerste helft van de 20e eeuw, afkomstig uit de Mariaschool in
Reutum.
- Loop terug en ga meteen LA over het karrenspoor, bij de 2e kruising schuin LA over de
zandweg / karrenspoor. Ga aan het eind RA over het fietspad.
- Steek bij de rotonde (rechts Total tankstation Mos) de Hardenbergerweg over en ga LA
over het dubbele fietspad.
Als u RA gaat, richting Tubbergen, komt u al gauw bij de Grote Geesterse Molen aan de
linkerkant, een korenmolen uit 1867. Deze staat op de plaats van een standerdmolen uit
1820. Zie bij 'Kijken'.
- Na het oversteken van de Denekamperweg gaat u RA over het fietspad, na ca. 500 m
de 1e weg LA, Kotkampsweg.
3. Ga meteen RA, Kronkelbeekweg, verderop een halfverharde weg resp. karrenspoor met
fietspad.
- Ga aan het eind LA, Doevenweg, een zandweg met fietspad, bij de kruising RA,
Iemscheweg, een zandweg met fietspad. Ga bij de asfaltweg LA, Manderveenseweg.
4. Ga na de bocht naar rechts bij huisnr. 50 RA, Oude Uelserdijk, een karrenspoor met
fietspad.
- Ga het 1e karrenspoor LA, bij de asfaltweg RA, dan de 1e weg RA, Wanmakersweg. Op
de hoek bevindt zich een Mariakapelletje.
Dit is een van de gelijkvormige kapellen die in 2003 zijn gebouwd in vier buurtschappen
van de Jozef en Pancratiusparochie van Vasse. Het ontwerp is van architect H. Lansink
uit Vasse. De vorm is afgeleid van de neogotische stijl van de hoofdingang van de
dorpskerk. Een mozaïek van het Twentse landschap versiert telkens de onderkanten. Op
zondag 5 oktober 2003 zijn tijdens een pelgrimstocht van dertien kilometer de vier
kapellen ingewijd en de Mariabeelden ingezegend.
De benamingen van de Mariakapellen hebben betrekking op de specifieke kenmerken
van de buurtschappen. Die van Manderveen is, vanwege zijn sterk ontwikkeld gevoel van
saamhorigheid en eendracht, Regina Pacis - Koningin van de vrede.
- Loop bij de kruising met de Oude Uelserdijk RD en ga ca. 400 m verderop, na de
mosbeek (iets verderop staat een picknicktafel) LA door het klaphek. Honden aan de lijn!
- Volg het pad door twee klaphekken, houd bij de Y-splitsing links aan, door het klaphek.
Ga bij de asfaltweg RA, Veendijk.
5. Weg naar rechts negeren, ga daarna de 1e halfverharde weg LA, Veendijk 43. De weg
gaat over in een karrenspoor met links een kapelletje met kruisbeeld en wat verderop een
duivenpoort.

Het gietijzeren kruis met corpus is in het begin van de jaren negentig door de heer
Bolscher, die ernaast woont, meegenomen vanuit het voormalige Oost-Duitsland. Precies
dezelfde kruisen blijken ook in de gemeente Stein (Limburg) en in Tsjechië te staan. De
heer Bolscher heeft zelf het houten kapelletje gemaakt en voor de entourage gezorgd.
- Ga aan het eind LA. Waar deze zandweg LA gaat, gaat u scherp RA over de brede
zandweg. Loop bij de klinkerweg RD. De zandweg gaat over in een karrenspoor.
6. Waar dit een haakse bocht naar links maakt loopt u RD over een onverhard pad
(karrenspoor) door de velden. Dit maakt een haakse bocht naar rechts.
- Steek aan het eind de asfaltweg over en ga LA langs de rechterkant van de weg. In de
bocht naar links staat een landkruis.
In 1953 heeft de HH Jozef en Pancratiusparochie van Vasse drie landkruisen
geschonken ter ere van het 50-jarige priesterschap van pastoor H.G. Bijlard. Het corpus
van het kruis aan de Denekamperweg werd vervaardigd van koperbrons, dat van Mander
en Hezinge van gietmortel.
Het kruis hier aan de Uelserweg in Mander is in 1980 door een aanrijding met een
vrachtauto gesneuveld, waarna het is hersteld. In 2006 is het op kosten van Landschap
Overijssel gerestaureerd, waarbij het corpus is vervangen door een kopie van kunststof.
- Loop terug over het fietspad en ga na ca. 500 m de 1e weg LA, Voortsweg. Loop aan
het eind van deze weg, in het dorp Vasse, RD door de voetgangerssluis.
- Ga aan het eind LA naar de bushalte bij de kerk. Deze is van mei t/m augustus dagelijks
te bezichtigen. Aan de rechterkant bevindt zich een Mariakapel.
Vanaf 1803 is Vasse een zelfstandige parochie. De huidige HH Joseph en
Pancratiuskerk, ontworpen door architect J.G.J. van Roosmalen, is van 1860 tot 1865
gebouwd. Met het bereiken van het hoogste punt, de haan op de torenspits, is het
kerkbestuur getrakteerd op twee hammen, een halve ton bier en brood met boter.

Praktische informatie
Beek, bos en veld. 50% onverhard
Kijken
De Grote Geesterse Molen, Hardenbergerweg 92, Geesteren. Open: za 9.30-13.00, voor
groepen op afspraak: 0546-632701
HH Joseph en Pancratiuskerk, Denekamperweg 205, 0541-680201. Open: mei t/m aug.
dgl. overdag
Eten en drinken
Bakkerij-lunchroom De Kleibakker, Grotestraat 30, Tubbergen, 0546-621711,
kleibakker.echtebakker.nl
Eetcafé Fox, Harderbergerweg 5, Tubbergen, 0546-621392, cafefox.nl
Boerenterras Herterij Twente, Meyersweg 8, Geesteren, 0546-631558, herterijtwente.nl
Shop van Total tankstation Mos, Hardenbergerstraat 103, Geesteren, 0546-631446
Ria's Eetcafé, Uelserweg 125, Mander, 0541-351022, www.riaseetcafe.com
Café-Restaurant Bolscher, Denekamperweg 135, Vasse, 0541-680215, cafebolscher.nl
Gasterij De Bakker, Noordik 8, Vasse, 0541-680130, gasterijdebakker.nl
Hotel Tante Sien, Denekamperweg 210, Vasse, 0541-680208, tantesien.nl

Overnachten
Gasterij de Bakker, zie 'Eten en drinken'
Tante Sien, zie 'Eten en drinken'
Openbaar vervoer
Bus 14 Hengelo-Weerselo-Tubbergen, halte: Julianastraat Tubbergen. Niet op zondag!
Bus 64 Almelo-Overdinkel, haltes: Julianastraat Tubbergen, Knoefbakker Geesteren,
R.K. Kerk Vasse
Buurtbus 591 Tubbergen-Bruinehaar, haltes: Julianastraat Tubbergen, Knoefbakker
Geesteren, Slutkeboer Manderveen. Niet in het weekend! Raadpleeg 9292.nl
Regiotaxi Twente: 0900-1814, regiotaxitwente.nl. Minstens een uur van tevoren
reserveren!

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/kapelletjespad-tubbergen--vasse/15519/. Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina.

In de wandelgids 'Twentse kruistochten' beschrijft Marycke Naber 12 rondwandelingen
langs in totaal 112 kapellen en kruisbeelden. De wandelingen zijn min of meer afgeleid
van het Twentse Kapelletjespad van ca. 800 km (in etappes van gemiddeld 15 km, die
eveneens op de Wandelzoekpagina (www.naberpaden.nl) zijn gepubliceerd). De
wandelgids bevat mooie foto's en interviews met vrijwilligers die de kapelletjes en
wegkruisen onderhouden. De gids is in te zien en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

