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Vanaf de bushalte Dorpsstraat loopt u naar de Pancratiuskerk met Maria-altaar en
daarnaast een Mariakapelletje in de pastorietuin. Vervolgens gaat de route via de
Itterbeek naar Langeveen met een landkruis, een mooie pastorietuin, een Lourdesgrot en
een Maria-altaar in de kerk. Op de terugweg naar Geesteren loopt de route door een bos
dat in eigendom is van Huis Almelo, langs de Duitse grens, de Itterbeek, de Broekbeek
en een landkruis. Tot slot ziet u aan de zijmuur van de kerk in Geesteren een groot
kruisbeeld en op het kerkhof een Mariakapelletje.
Dit is een van de twaalf rondwandelingen in mijn wandelgids 'Twentse Kruistochten'. Zie
het kader onderaan. In die mooi uitgevoerde gids staat uitvoeriger achtergrondinformatie,
met name over de Lourdesgrot en pastorietuin in Langeveen.
Routebeschrijving
Rondwandeling Geesteren
- Langeveen (20 km, bushaltes na 7 en 8 km)
NB De route loopt gedeeltelijk door Duitsland, dus neem paspoort of ID-kaart mee!
Check de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bussen!
- Loop vanaf bushalte Dorpsstraat in de richting van de kerk. Lees eerst het
informatiepaneel over Geesteren bij het carillon op het kerkplein. Loop daarna naar de
kerk. Zie de informatiebordjes.
De huidige neogotische Pancratiuskerk uit 1925 kwam in de plaats van een
waterstaatskerk uit 1820. In de top van de gevel is een afbeelding van St. Pancratius
aangebracht, boven de deur een voorstelling van Christus met de vier evangelisten. In
2003 zijn kerkgebouw en pastorie grondig gerestaureerd. De kerk is van 8.00 tot ca.
18.00 geopend. Aan de linkerwand bevindt zich een Maria-icoon en links vooraan een
Maria-altaar.
- Ga met de rug naar de kerk RA, langs het oorlogsmonument en voor de voormalige
pastorie langs.
Aan de rand van de tuin van de pastorie op nr. 2 staat een Mariakapel, met daarnaast
een bankje met de tekst 'Kom d'r bie zit'n'. U kunt daar gewoon naar toe lopen. Eind jaren
tachtig maakte pastoor Smits veel fietstochten door Twente. Geïnspireerd door de vele
kapellen en landkruisen liet hij in 1990 deze tuinkapel in Twentse boerenstijl bouwen. Zie
ook het informatiebordje.
1. Ga na de pastorietuin RA over het klinkerpad, Brevierpad, zie het informatiebordje. Loop
RD. Aan de rechterkant staat het dorpshuis Erve Kampboer.
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- Loop achter het linker gebouw langs, daarna RA. Ga voorbij de parkeerplaats LA over
het voetpad, aan het eind RA (Peuverstraat). Loop bij twee kruispunten RD.
- De Peuverstraat gaat over in De Hof. Ga de 1e straat LA, bij het kruispunt RA (De
Bleek).
2. De weg gaat over in een fietspad. Ga meteen LA, steek de voorrangsweg over en loop
RD ('Verboden voor snelverkeer', Heetkampweg).
- De betonweg gaat over in een (halfverharde) zandweg. Ga bij de 1e kruising LA, een
karrenspoor, aan het eind RD, een asfaltweg (Vermolenweg).
3. Ga na de Geesterse Molenbeek de 1e weg RA, Vermolenweg 26, houd bij de Y-splitsing
rechts aan en volg het pad langs de (Broek)beek.
- Ga LA over de brug en loop RD. Deze Ossendijk kruist de Itterbeek. Zijwegen naar
rechts negeren.
4. Bij de T-kruising gaat u RA, Ossendijk. (In het seizoen staat bij de kruising een
richtingbord naar bosbessenkwekerij / theehuis De Haarakker aan de Vermolenweg (zie
bij Eten en drinken).)
- Steek aan het eind de voorrangsweg over en ga LA over het fietspad. Steek de
Hardenbergerweg (zijweg van de voorrangsweg) over en loop RD, met links een
landkruis.
Het is in 1965 vervaardigd door vrijwilligers van het toenmalige revuegezelschap
Langeveen. Het corpus is gesneden uit een eiken balk, afkomstig uit de kerk van
Groenlo. Een pater uit het klooster Slangenburg bij Doetinchem deed het als hobby. Het
landkruis is geschonken aan de St. Pancratiusparochie. De familie Oude Elberink die
tegenover het kruis woont onderhoudt de omgeving ervan.
- Volg de Hardenbergerweg langs café Nobbenhuis en gelijknamige bushalte.
5. Ga in de bocht naar links schuin RA, Veldboersweg. (Iets verderop aan de
Hardenbergerweg bevindt zich café-cafetaria De Ruif.)
- De asfaltweg gaat over in een halfverharde weg. Zie de informatiebordjes over Knooperf
De Veldboer. Ga aan het eind LA.
- Loop RD, zijpaden negeren. Het zandpad gaat over in een klinkerweg. Ga bij de
zijstraat aan de linkerkant (naar bushalte R.K. Kerk en café-restaurant Waaijer) RA door
het hek en het 1e bospad RA.
De pastorietuin is in 1925 aangelegd en heeft een route voor processies. Aan het eerste
pad links staat een rustaltaar dat tijdens de processies wordt gebruikt. Het middelpunt
van de tuin wordt gevormd door een zogenaamde twaalf apostelen-boomcirkel. Deze is
recent geheel gerestaureerd en kreeg een hulsthaag om zich heen. Deze verwijst naar de
doornenkroon die Christus bij zijn kruisiging droeg.
- Ga terug naar het hek en RA. In de bocht staat links een Lourdesgrot.

Deze is grotendeels opgebouwd met veldkeien uit Ootmarsum. Het geld ervoor is door de
parochianen bijeengebracht. Het Mariabeeld is geschonken door buurtbewoonster
Geertruida Grote. De grot is tijdens een Mariaprocessie in 1958 ingezegend, precies 100
jaar na de verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous in de Franse plaats Lourdes.
Sinds 2001 vindt jaarlijks op de laatste zondag van mei zo'n processie plaats.
- Loop door naar de kerk. Aan de rechterkant zijn een muurkapelletje van St. Pancratius
en een kruisbeeld aangebracht. De kerk is dagelijks van 8.00 tot 16.30 geopend.
De Pancratiuskerk uit 1925, ontworpen door architect Th.J. van Elsberg, kwam in de
plaats van een waterstaatskerkje uit 1843 De kruiswegstaties en neogotische beelden
zijn afkomstig uit de oude kerk. Rechts voorin bevindt zich een Maria-altaar.
- Ga aan het eind van de straat LA, een asfaltweg (Grensweg), aan het eind RA langs de
Hardenbergerweg.
6. Ga in de bocht naar links vlak voor het bord 'Bruinehaar' RA door de voetgangerssluis
('Opengesteld, landgoed Huize Almelo').
Huis Almelo is een havezate in Almelo, die voor het eerst wordt genoemd in 13e eeuw.
Tot 1795 was het een heerlijkheid en omvatte het de gebieden van de latere gemeenten
Stad Almelo, Ambt Almelo (sinds 1914 tezamen gemeente Almelo) en Vriezenveen.
- Houd bij de 1e splitsing rechts aan langs de bosrand, negeer vervolgens drie zijpaden
naar links en houd bij de volgende twee Y-splitsingen links aan.
7. Ga bij de kruising RA, aan het eind LA, een zandweg met fietspad, Itterbeckerweg.
- Ga direct na het passeren van de grens (bij twee grote ronde betonblokken) RA, al
gauw een zandweg. Zandweg naar rechts negeren, houd bij de driesprong rechts aan.
8. Blijf bij de brug (met metalen leuningen) RD lopen, volg de zandweg langs de (Itter)beek
met een haakse bocht naar rechts. Steek deze over via de brug, ga daarna bij de Tkruising RA.
9. Ga bij de betonweg RA en vlak na de brug over de Itterbeek LA over het onderhoudspad
van de beek. Ga bij de asfaltweg LA, bij het kruispunt RD, Vasserdijk.
10. Ga na twee bochten naar links vlak voor de brug over de Broekbeek (links een schuilhut
met en informatie over 'n Bosch) RA, Langehoutsweg.
- De halfverharde weg (met fietspad) gaat over in een zandweg/karrenspoor. Ga bij de
brug LA over het fietspad.
11. Volg het fietspad (verderop loopt het langs een zandweg) met een bocht naar rechts.
Verderop gaan ze over in een betonweg.
- Ga aan het eind RA, een asfaltweg, aan het eind daarvan LA over het fietspad, dan de
1e weg RA, Bothofweg (kijk uit met oversteken!).
- Na de bocht naar links, iets voorbij een graspad naar links, gaat een tegelpaadje naar
links naar een landkruis.

Dit is in 1938 door J.B. Blokhuis opgericht, om een burenruzie over het eigendom van dit
stukje grond te beslechten. De familie heeft het kruis jarenlang onderhouden. Op de
Bentheimer zandsteen eronder staan IHS (Iesus hominum salvator = Jesus, redder der
mensen) en de initialen van Blokhuis en zijn vrouw (M.C. Stokke). In 2002 is het
vredeskruis gerestaureerd door vrijwilligers van de Katholieke Bond voor Ouderen.
12. Loop terug over de betonweg en ga meteen scherp RA over het graspad, aan het eind
RA, een asfaltweg, Krikhaarsweg.
13. Ga bij nr. 8 RA, een betonweg, aan het eind LA, Bothofweg. Ga in de bocht bij nr. 4 LA,
een betonfietspad, bij wandelpaal C89 RA, Schotboersweg.
14. In de bocht naar rechts gaat u LA door een voetgangerssluis, aan het eind van het
tegelpad RA, Sekhuisstraat.
- Volg de straat met een bocht naar rechts, naar links en naar rechts. Ga aan het eind LA,
Langeveenseweg. Aan de zijgevel van de kerk is een kruisbeeld bevestigd.
Het is waarschijnlijk een missiekruis, met een houten corpus uit midden 19e eeuw. Het
herinnert aan de missies die tot in de jaren zestig van de 20e eeuw eens in de vijf jaar
werden gehouden als een soort retraite. Vooral Redemptoristen, maar ook Franciscanen
en Karmelieten gingen dan de parochies langs voor het houden van
godsdienstoefeningen en donderpreken, om de mensen op het rechte pad te houden.
- Ga aan het eind van de Langeveenseweg LA naar het kerkhof met een prachtige rode
beuk. Aan de rechterkant staat een Mariakapelletje, dat rond 2010 is geplaatst.
- Loop terug naar de straat en ga daar LA naar de bushalte.

Praktische informatie
Licht glooiend terrein, 55% onverhard
Eten en drinken
Café Kottink, Dorpsstraat 36, Geesteren, 0546-632230, kottink.nl
Bakkerij De Kraai, Dorpsstraat 18, Geesteren, 0546-632502
RomaNova, Dorpsstraat 35, Geesteren, 0546-454102, roma-nova.nl
Bosbessenkwekerij / theehuis De Haarakker, Vermolenweg 55c Langeveen, 0546433180 / 0654315972, dehaarakker.nl. Open (2018) 15 juli t/m aug. dgl. 10.00-17.00
Café Nobbenhuis, Hardenbergerweg 215, Langeveen, 0546-681219, cafenobbenhuis.nl
Café-cafetaria De Ruif, Hardenbergerweg 260, Langeveen, 0546-681398
Café-restaurant Waaijer, Hardenbergerweg 275, Langeveen, 0546-681203, waaijerlangeveen.nl
Café-cafetaria Royal, Langeveenseweg 22, Geesteren, 0546-632531
Café en wokrestaurant Hu Dynasty, Dorpsstraat 62, Geesteren, 0546-633698,
hudynasty.nl
Cafetaria Zandbergen, Dorpsstraat 61, Geesteren, 0546-631487
Openbaar vervoer
Bushalte Dorpsstraat, lijn 64 Almelo-Ootmarsum-Oldenzaal-Overdinkel
Bushalte Café Nobbenhuis, buurtbus 591 Tubbergen-Bruinehaar (niet in het weekend!)
Bushalte R.K. Kerk, buurtbus 591 Tubbergen-Bruinehaar (niet in het weekend!)
Regiotaxi Twente: 0900-1814, www.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/twentse-kruistochtgeesteren/15612/. 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.

