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Mariakapellen, landkruisen, Broekbeek
Na een Mariakapelletje op het kerkhof en de Pancratiuskerk met aan de zijgevel een
groot kruisbeeld en binnen een Maria-altaar ziet u in de pastorietuin een Mariakapelletje.
Vervolgens loopt de route via een landkruis en de Broekbeek naar Manderveen, waar
een landkruis bij een boerderij staat. Op de terugweg passeert u nog twee Mariakapellen.
Dit is een extra lus (etappe 11a) 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 Geesteren over Manderveen (17,5 km, bushaltes na 6,5 en 15 km)
NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bussen!
- Loop vanaf bushalte Dorpsstraat in de richting van de kerk. Ga bij de driesprong scherp
RA de begraafplaats op.
Een rechter zijpad voor de prachtige rode beuk leidt naar een Mariakapelletje, dat rond
2010 is geplaatst.
- Loop terug naar de weg en ga RA. 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.
- Loop terug naar de ingang van de kerk.
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 uw rug naar de kerk RA, langs het oorlogsmonument. Houd rechts aan.
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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.
- Ga na de pastorietuin RA over het klinkerpad, Brevierpad, zie het informatiebordje. Ga
bij het plein (voor u het dorpshuis) RA (Kampboerlaan).
- Ga aan het eind LA (Langeveenseweg), dan de 1e straat RA, Sekhuisstraat. Volg deze
met een bocht naar links en twee bochten naar rechts.
1. Bij de volgende driesprong gaat u schuin LA, Sekhuisstraat, even later LA over het
tegelpad, aan het eind daarvan RA over de betonweg.
- Ga aan het eind LA, Schotboersweg. De betonweg gaat over in een halfverhard pad
met fietspad. Volg het fietspad en ga aan het eind RA (Bothofweg).
2. Ga de 2e weg RA, Scholinksweg, aan het eind LA, Krikhaarsweg. Ga na de bocht naar
links in de 2e bocht naar rechts schuin LA over het karrenspoor.
- Aan het eind daarvan gaat u scherp LA over de betonweg. Even later leidt een
tegelpaadje 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.
- Terug bij de weg gaat u RA over de betonweg (Bothofweg). Steek de Hardenbergerweg
over (kijk uit!) en ga LA over het fietspad.
3. Weg naar rechts negeren, ga na de brug over de Broekbeek (links de horeca bij de
visvijvers) RA, een zandweg met fietspad (Langehoutsweg).
- Blijf RD lopen, ga aan het eind bij een schuilhut RA, Vasserdijk. Houd na de brug over
de Broekbeek links aan.
- Ga bij de driesprong RA, Vasserdijk, langs de picknickbank bij bushalte De
Amanshoeve.
- Ga in de bocht naar rechts LA over de oprit van huisnrs. 14 en 14a, met daarlangs na
ca. 50 m een landkruis.
Dit staat op de grond van de familie Haarhuis. Ans en Theo gaan al jaren naar Oostenrijk
op vakantie, waar ze regelmatig landkruisen tegenkomen. Toen zij een bijzonder mooi
landkruis hadden gezien, besloot Theo het van eikenhout na te maken. Dat gebeurde in
2013. Het houten corpus werd geschonken door pastoor Van de Sman, die het kruis eind
2014 inzegende. De familie Haarhuis zorgt voor het onderhoud. Naast het kruis staat een
uit het Duits vertaalde tekst:
Good'n dag vriend, woar zal 't zo drok op an? Doo toch heenig (rustig) an. Ie möt nich
vegettn da'k der ok veur oe bin. Bliew geröst efkes stoan en denk an mie.

Rechts van het kruis hangt een kastje met waxinelichtjes en aansteker. De vrijwillige
bijdragen worden besteed aan een kopje koffie voor de bejaarden die Ans regelmatig
naar Lourdes begeleidt.
- Loop terug naar de weg, ga daar LA, bij de kruising RD, Pöttersweg. Ga het 1e
karrenspoor schuin LA, Kolkweg. Dit gaat over in een betonweg.
4. Loop bij de kruising met een asfaltweg RD over de zandweg, ga aan het eind RA over de
betonweg (Plasdijk).
- Ga bij de viersprong schuin LA over de asfaltweg, Veendijk. Ga na de bocht naar links
bij de kruising RA, Bloomsweg.
5. Ga aan het eind LA, Manderveenseweg. Waar deze een bocht naar rechts maakt staat
links 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.
- Ga hier LA, Wanmakersweg, na een picknicktafel bij de Mosbeek aan het eind RA,
Iemscheweg. Blijf deze volgen.
6. Na de kruising met de Manderveenseweg gaat de asfaltweg over in een zandweg met
fietspad.
- Doevenweg en Kotkampsweg negeren, ga bij de viersprong met ruiterknooppunt 7 LA
over het karrenspoor, aan het eind RA (Ketnerweg).
- Steek de voorrangsweg over (kijk uit!) en loop RD ('Geen doorlopende verharde weg').
De betonweg gaat na het erf van een boerderij over in een smal pad.
7. Ga aan het eind LA over de asfaltweg (Volmersweg), aan het eind daarvan LA,
Booymansweg (rechts na 100 m bevindt zich Ribhouse Texas Geesteren).
- Steek de voorrangsweg over (hier bushalte Volmersweg) en loop RD, Meijersweg. Na
een paar bochten staat rechts Mariakapel De Loo-Esch.
Deze is op 5 november 2017 ingewijd door pastoor Pikkemaat. Ruim twee jaar daarvoor
kwam het idee voor de bouw van een Mariakapel bij Geesteren naar voren. 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.

- Ga meteen daarna bij huisnr. 23 RA over de halfverharde weg resp. karrenspoor, aan
het eind RA over de halfverharde weg.
- Steek de drukke (!) weg over en ga LA over het fietspad. Ga de 1e weg RA,
Schotboersweg (dit is de linker weg; Booymansweg meteen naar rechts negeren).
8. Ga het 1e tegelpad (bij de verkeersremmer) LA. Dit gaat over in een klinkerstraat. Loop
bij de T-kruising RD over het tegelpad.
- Steek de klinkerstraat over en loop RD over het tegelpad. Dit gaat over in een
klinkerstraat.
- Loop RD (straat naar links negeren) over het tegelpad, ga aan het eind RA over het
tegelpad langs het trapveldje, daarna LA.
- Het tegelpad gaat over in een klinkerstraat. Blijf RD lopen, bij huisnr. 14 over het
tegelpad.
- Ga aan het eind LA en meteen RA. Het tegelpad komt uit bij een parkeerterrein. Aan het
eind daarvan vindt u bushalte Dorpsstraat.

Praktische informatie
Landelijk gebied, beek. 40% onverhard
Eten en drinken
Café Kottink, Dorpsstraat 36, Geesteren, 0546-632230, kottink.nl
Bakkerij De Kraai, Dorpsstraat 18, Geesteren, 0546-632502
Café-cafetaria Royal, Langeveenseweg 22, Geesteren, 0546-632531
Horeca bij De Broekbeke Visvijvers, Hardenbergerweg 145, Geesteren, 0546-631361,
debroekbeke.nl
Ribhouse Texas Geesteren, Booymansweg 12, Geesteren, 0546-631133,
ribhousetexas.nl
Roma Nova, Dorpsstraat 35, Geesteren, 0546-454102, roma-nova.nl
Oriëntaals Specialiteitenrestaurant Hu Dynasty, Dorpsstraat 62, Geesteren, 0546-633698,
hudynasty.nl
Openbaar vervoer
Bushalte Dorpsstraat Geesteren, lijn 64 Almelo-Oldenzaal-Overdinkel
Bushalte De Amanshoeve Manderveen, buurtbus 591 Bruinehaar-Tubbergen
Bushalte Volmersweg Geesteren, lijn 64 Almelo-Oldenzaal-Overdinkel
Parkeren
Parkeerterrein aan de Dorpsstraat, rechts van café Kottink

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/kapelletjespad-geesteren--rondje-manderveen/17788/. 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.

