Kapelletjespad Vasse - rondje Hesingen
(Du)
Auteur: Marycke Naber
Mariakapellen, Mandercirkels, Dal van de Mosbeek
Vanaf de bushalte R.K. Kerk lopen we, na een bezoek (in de zomer) aan de HH Joseph
en Pancratiuskerk, langs een Lourdesgrot op het kerkhof en een Mariakapel. Dan langs
de Mandercirkels, het Hunebed Mander, het Mandergrafveld en een zandafgraving naar
de horeca met uitzichttoren in Hesingen (Duitsland). Vervolgens via de Hügelgräberheide
en langs de Paardenslenkte naar de watermolen van Bels in het Dal van de Mosbeek.
Tot slot langs de Mariakapel van Hezingen en over de Tutenberg terug naar de bushalte.
Dit is de vijftiende 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
Rondwandeling vanaf bushalte Vasse over Hesingen (Du). Afstand 17,5 km
NB Neem paspoort of identiteitskaart mee! De paden kunnen modderig zijn.
Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bus.
- Loop vanaf bushalte R.K. Kerk naar de ingang van 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.
- Loop over het Zusterspädke achter de kerk, ga aan het eind LA.
Aan de rechterkant van het pad staat het voormalige klooster Sancta Maria. Vanaf 1931
woonden er zusters van de congregatie Dochters van Onze Lieve Vrouw uit Nijmegen. Ze
werkten voornamelijk in het onderwijs aan kleuters en meisjes op de aangrenzende
school. In 1974 vertrokken de zusters naar hun moederklooster in Nijmegen en werd het
klooster verkocht. De kloostertuin met Lourdesgrot werd toen door het kerkbestuur
overgenomen voor de uitbreiding van het kerkhof.
- In de hoek van het kerkhof staat bovengenoemde Lourdesgrot. Rechts van het pad
bevindt zich 't Kruudnhöfke.
- Loop na de voetgangerssluis LA, bij de straat RD langs de linkerkant van het grasperk,
bij de driesprong LA (Kloosterhof).
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1. Loop aan het eind RA langs de Manderseweg. Houd bij de driesprong aan het eind van
de bebouwde kom rechts aan.
- Ga aan het eind van de weg RA over het fietspad, daarna de 1e weg LA, Plasdijk. Op
de hoek staat een Mariakapel.
Dit is een van de vier gelijkvormige Mariakapellen die in 2003 zijn opgericht in vier
buurtschappen van Vasse, ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Jozef en
Pancratiusparochie. Initiatiefnemer daarvan was Johnny Smit. Het ontwerp is van
architect H. Lansink uit Vasse. De benamingen van de kapellen hebben betrekking op de
specifieke kenmerken van de buurtschappen. Mater Dei, Mater Mea (Moeder van God,
mijn moeder) heeft betrekking op de vruchtbare akkers van Mander, waarvan de
opbrengst al eeuwenlang de mensen voedt.
2. Waar de betonweg naar links buigt loopt u RD, een zandweg. Blijf RD lopen, ga aan het
eind RA, een zandweg met fietspad.
- Loop in de bocht naar rechts RD langs het houten hek van Landschap Overijssel, over
het bospad. Twee paden naar rechts negeren.
3. Ga daarna het 1e pad scherp RA. Aan uw linkerhand ligt de westelijke Mandercirkel. Ga
bij de kruising RA.
(Het pad naar links leidt naar het middelpunt van de westelijke Mandercirkel, met een
spiraal van kunstenaar Paul de Kort.)
- Ga bij het informatiepaneel over de Mandercirkels RA. Volg het karrenspoor langs de
oostelijke Mandercirkel tot het eind.
- Steek na het klaphek (achter u sluiten!) de asfaltweg over en ga bij het fietspad LA,
even later RA over de dubbele beukenlaan.
4. Ga aan het eind LA, een zandweg, en bij het kruispunt weer LA, een zandweg. Na ca.
100 m vindt u rechts het Hunebed Mander.
Dit is het meest zuidelijk gelegen hunebed van Nederland. Het graf uit de
Trechterbekercultuur is zo'n 5000 jaar oud. Het is in 1957 opgegraven. De grote
bovengrondse keien waren toen al verdwenen, maar ondergronds vond men een stenen
vloertje met allerlei grafgiften. Zie ook het informatiepaneel.
- Na de bocht naar rechts komt u uit bij het Mandergrafveld. Houd hier rechts aan.
Op dit heideveld bevinden zich drie grafheuvels, waaronder minstens één uit de jonge
Steentijd (4400-1700 v. Chr.) en een urnengrafveld uit de IJzertijd (700 v. Chr. tot het
begin van onze jaartelling). Het is in de eerste helft van de 20e eeuw geschonken aan de
Vereniging Oudheidkamer Twente en tot 2018 in erfpacht gegeven aan Landschap
Overijssel.
5. Ga na ca. 500 m het 1e pad LA. Ga vóór grenspaaltje 85 I (het nummer staat aan de
achterkant). Ga aan het eind RA, even later schuin LA langs de rand van de
zandafgraving.
- Houd bovenaan rechts aan langs de afgraving. Ga aan het eind van de afgraving LA, bij
de asfaltweg RA.

6. Ga na ca. 100 m LA over de zandweg, Haller Straße. Blijf ruim 1 km RD lopen. Ga aan het
eind van Am Krösenberg RA, een asfaltweg.
7. Ga de 1e weg schuin LA, Zum Lönsberg. Loop RD naar Gaststätte Zum Löhnsberg. Ga daar
RA, steek de voorrangsweg over (kijk uit!) en loop RD.
- Loop aan het eind van de asfaltweg langs de overdekte picknicktafel en RD langs het
houten hek (klaphek links negeren).
Na een klaphek (zorg ervoor dat het achter u weer dichtvalt!) betreedt u de
Hügelgräberheide Hesingen, waar zich veertien grafheuvels uit de jonge Steentijd (ca. 4000
- 2000 v. Chr.) bevinden. Links van het pad ziet u een aantal ervan. Op de staande
veldkei aan het eind staan pijlen naar Hesingen en het Twentse Hezingen. De kei
herinnert aan het 1200-jarig bestaan van de zusterkernen, dat in 1999 is gevierd.
8. Ga aan het eind bij de driesprong (wandelpaal E 40) RA, verderop door een klaphek met
wildrooster. Het heidegebied aan de linkerkant heet de Paardenslenkte.
- Ga na de bocht naar links vlak voor de klaphek RA, na de voetgangerssluis RA, een
halfverharde weg met fietspad. Weg naar links negeren, vervolg de Vlasbeekweg.
Verderop ziet u aan de rechterkant grenssteen 81, met aan deze kant de letter N van
Nederland en aan de Duitse kant de H van Hannover.
- Vlak voordat het betonfietspad ophoudt gaat u LA door een voetgangerssluis. Blijf het
smalle pad volgen, voetgangerssluis links negeren. U passeert grenspaaltje 81 I.
9. Loop na de voetgangerssluis RD over het brede bospad. Pad naar weiland negeren, ga
daarna het 1e pad LA door een voetgangerssluis, aan het eind RA.
- U steekt een paar beekjes over (stapstenen aanwezig). Zie het informatiepaneel 'Terug
naar de bron'.
10. Ga bij de T-kruising RA, een zandweg (verboden voor gemotoriseerd verkeer). Na een
haakse bocht naar links komt deze uit bij een asfaltweg).
- Steek deze Oosteriksweg over en loop RD over het onverharde pad door de weilanden.
Dit komt uit bij de watermolen van Bels.
Deze dubbele bovenslagmolen op de Mosbeek is in 1725 gebouwd als papiermolen en in
1860 verbouwd tot korenmolen. Er werd ook cichorei gemalen, om als koffiesurrogaat te
worden gebruikt. De molen werd in 1916 gekocht door Jannes Bels en in 1957 werd
Landschap Overijssel de nieuwe eigenaar.
- Loop over de vlonder bij het sluisje en langs het restaurant. Ga na het bruggetje LA over
de klinkerweg.
Vanaf 2014 bevindt zich op de parkeerplaats bij de Molen van Bels een onbemand
bezoekerscentrum van Landschap Overijssel met als thema 'In het spoor van het ijs',
herkenbaar aan een grote rode vlinder.
Waar de klinkerweg een haakse bocht naar rechts maakt ligt links de molenvijver, die in
1874 is aangelegd.
11. Ga aan het eind van de weg RA, Oosteriksweg, na het erf van nr. 20 LA, een zandweg.
Blijf RD lopen over de inmiddels halfverharde weg.

- Weg naar rechts negeren. Steek aan het eind het fietspad en de asfaltweg over. Links
staat een Mariakapel.
Ook dit is een van de vier Mariakapellen rond Vasse, in de buurtschap Hezingen. De
naam Maria, Fons Vitae (Maria, bron van leven) heeft betrekking op de bronnen in de
omgeving.
- Ga met het gezicht naar de kapel RA over de asfaltweg en na ca. 20 m LA, een smal
bospad omhoog ('Tutenberg, vrij wandelen enz.').
12. Ga bij de driesprong RA. Pad naar rechts negeren. Ga het volgende pad (bij oranje pijl)
RA en blijf deze pijl volgen tot de voetgangerssluis.
- Ga daarna RA. Deze zandweg met asfaltpad gaat over in een asfaltweg. Ga direct na
huis nr. 2 LA. (Iets verderop aan de asfaltweg staat restaurant De Liskoel).
- Het graspad gaat over in een zandpad resp. klinkerweg. Ga aan het eind RA over het
fietspad, terug naar de bushalte.

Praktische informatie
Bos en veld, licht glooiend tot heuvelachtig terrein. 75% onverhard
Kijken
HH Joseph en Pancratiuskerk, Denekamperweg 205, Vasse, 0541-680201. Open: mei
t/m aug. dgl. overdag
't Kruudnhöfke, Zusterspädke. Open: dgl. Open dag: 1e zo van juli 10.30-17.00
Uitkijktoren bij Gaststätte Zum Lönsberg, Hesingen
Watermolen van Bels, Bergweg 9, Mander, 0541-680213. Tevens expositie over molens
in Overijssel. Open: dgl. 9-17 u. Elke 3e zondag van de maand maaldemonstraties
Bezoekerscentrum bij de Molen van Bels, 'In het spoor van het ijs'. Dagelijks onbemande
openstelling, toilet aanwezig
Eten en drinken
Gasterij De Bakker, Noordik 8, Vasse, 0541-680130, gasterijdebakker.nl
Restaurant Nijhuis, Uelserweg 145, Mander, 0541-680202, kegelcentrumnijhuis.nl
Gaststätte Zum Lönsberg, 49843 Hesingen, 0049-5942-695, gaststaette-zumloensberg.de.tl/Nederlands.htm. Dinsdags gesloten
Restaurant Watermolen Bels, Bergweg 9, Mander 0541-680213, watermolenbels.nl
Hotel Tante Sien, Denekamperweg 210, Vasse, 0541-680208, tantesien.nl
Restaurant De Liskoel, Hooidijk 26, Vasse, 0541-680253, deliskoel.nl
Overnachten
Hotel Tante Sien, Denekamperweg 210, Vasse, 0541-680208, tantesien.nl
Gasterij De Bakker, Noordik 8, Vasse, 0541-680130, gasterijdebakker.nl
Openbaar vervoer
Bushalte RK kerk Vasse, bus 64 Almelo-Oldenzaal-Overdinkel
Regiotaxi Twente: 0900-1814, www.regiotaxitwente.nl. Minstens een uur van tevoren
reserveren!
Parkeren
Aan Manderseweg bij Gasterij De Bakker
Bij Hotel Tante Sien
Parkeerterrein bij de molen van Bels

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/kapelletjespad-vasse---rondjehesingen-du/15521/. 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.

