
Fietserspad noord.

Van Geesteren naar Uelsen (D).



1-7-2006. Opening van de kampeerboerderij van Trienco en Ineke.
Niet dat nu alles klaar is. Dat zal nog wel even op zich laten wachten. Maar
ze starten het bedrijf dus vandaag met een druk bezochte receptie voor
familie en kennissen.
Daarbij laten de kinderen zich van de goede kant zien. Zij zorgen er voor dat
iedereen van hapjes en drankjes voorzien wordt.

Het is goed weer vandaag, hetgeen bij dit buitengebeuren uiteraard
belangrijk is.



Verder kijken we tussen de bedrijven door uiteraard rond, hoe de diverse
zaken de laatste tijd zijn opgeschoten. Ze kunnen voorlopig nog vooruit. Er is
nog veel te doen.

Als dan de hele familie verzameld is, dan wordt het tijd om onze cadeau’s te
overhandigen.



Het blijken 4 grote houten vliegenzwammen te zijn. Door een kunstenaar
gemaakt wordt beweerd. Gelukkig zijn ze er blij mee!

‘s Avonds komen ook de buren op de proppen. Die zijn duidelijk zeer
nieuwsgierig van wat er hier op het terrein allemaal af gaat spelen.
Buurtend, barbeque-end en met een stevige borrel wordt het gezellig en dus
laat.

2-7-2006. Zondag van Geesteren naar Glanerbrug (53,66 km).
We ontbijten met enkele mensen, die hier zijn blijven overnachten. (Het volk
uit Dussen, de Veenemannen, de ouders van Joeri en wij dus. Met uiteraard
Trienco en Ineke. Dan laten we hier de auto achter en gaan op de fiets
richting Waddenzee.



We willen bij Eibergen het fietserpad oppikken. (Het routeboek op mijn
verjaardag gekregen op advies van Tineke’s collega Ton.)

Eerst rijden we op Trienco’s advies een ommetje over Geesteren en de
windmolen daar.

De De Breuker, Geesteren.

Geesteren.



Dan steken we door naar Borculo.
Daar stoppen we even bij een
riviertje en het Kristalmuseum.

Dan naar Eibergen. Net aan de
oostkant van dit stille dorp pikken
we dan de draad van het
Fietserspad op. Dat is wel even
zoeken naar de Meeldijk en de
loszandpad de Hoge Diek. Dat is
wel even schrikken van het diepe
zand daar. Maar gelukkig is dat
maar een klein stuk zo. De rest
van de zandpaden verderop zijn
goed te berijden.
Tineke heeft de routebeschrijving
bij de hand, ik het boek met de
kaarten.

Borculo. Borculo.

Eibergen. Hoge Diek.



We rijden noordwaarts in de richting Haaksbergen, niet alleen de kaart en
beschrijving volgend maar ook de diverse ANWB paddestoelen. Al rap rijden
we door de bossen en hei van het Lankheet. Vele bomen werpen hun
schaduw over ons pad. Dat komt goed uit want het is weer een hete dag van
goed over de 30 graden.
We moeten nog wel wat aan het vreemde sturen wennen, door de bepakking
van de fietsen.

Oostendorper Watermolen.

Berkel.



Kwart over een pauze bij de Oostendorper watermolen. Het een prachtig
complex met aan de andere kant een grote uitspanning, waar we wat te
drinken (ijsthee en Berkenbier) en te eten nemen. Een heerlijk plekje wat
dan ook veel volk trekt.





De route blijft nu ruwweg de
Buurser Beek volgen, zonder die
echt in zicht te houden. Dan volgt
het Buurserzand, waar we even de
voortgang missen maar al rap weer
oppikken. Twee mensen wijzen ons
de weg door een gebied waar
hooglanders rondlopen (die we
uiteraard niet zien).
We komen weer op de route. Het
gaat nu om een groot ven heen,
waar veel mensen in zwemmen.
Gekleurde parasols op de kant.
Dat gaat het opnieuw parallel aan de
Buurser Beek. Nu zien we deze beek
echter niet. Zichtbaar is alleen een
brug erover heen.

We passeren een camping bij het
Witte Veen. Dan volgt een wirwar
aan weggetjes, die ons naar de brug
over de snelweg leiden.

Het  Buurser Zand met jeneverbes.

Ven aan de Galgenslatweg.
Gewone wederik, Lysimachia vulgaris.



de volgende etappes alvast.
Dan gaan we naar binnen om in het volledig lege restaurant te gaan eten.
Het licht wordt voor ons aangedaan! Ik neem een uiensoep en beiden nemen
we een forel. Die forel laat lang op zich wachten. Uiteindelijk worden ze
gebracht.
Beiden kijken we na enkele hapjes elkaar aan en halen instinctief de neus
op. Ik mag als eerste iets zeggen. Dit eet ik niet op. Heb geen zin vannacht
de mallemolen in te gaan. Tineke: “Hij stinkt vreselijk.” Via protest bij de
ober die de kok gaat halen, spreken we met de laatste af een stuk zalm als
alternatief te nemen. Die komt wel uit de diepvries is zijn waarschuwing. Een
waarschuwing die ons nu op deze hete dag eerder als een geruststelling
klinkt.
Hij smaakt redelijk, is helaas wel veel te vet gebakken. In reuzel lijkt het
wel. Die schotel rabarber met kaneel smaakt me uitstekend.
Na afloop maken we een rondje over het veen achter de camping. Op de weg
erheen, zien we het jongerenveld bij de vijver. Een prachtig veld, maar wij
zijn content met onze plek.
We maken dus een rondje van 1,5 km over het veen en hei en gaan dan
terug naar de campingstek.
Om tien uur heb ik het verslag af. Tineke heeft koffie en thee gezet. Zo
genieten we in het laatste zonlicht nog van de blues van uit de bar. Morgen
meer.

Aan de andere kant mist Tineke op gegeven ogenblik het vervolg van het
fietspad en wil dan door de berm mul zand weer terug naar het fietspad.
Pats tegen de grond. Allebei verschieten we ons wit en blauw, maar gelukkig
is de schade vrijwel nihil. Ik begin te preken over zaken, die ze zelf ook wel
snapt. Een waarschuwing voor de volgende keer.
Volgens de ANWB kleine campings-gids moet er een camping tussen
Enschede en Glanerbrug zijn. We vinden dat we vandaag genoeg gefietst
hebben. Tineke vraagt iemand ernaar en we worden terug gestuurd naar dat
weggetje naast de busbaan.
We vinden inderdaad net binnen de stadsgrenzen van Enschede camping de
Twentse Es. De man van de receptie komt van Eindhoven. Hij is in 78 hier
begonnen. Wij kunnen voor Euro11 een plekje uitzoeken op een van de
tentenveldjes. Die achterste bij de vijver, raadt hij ons echter niet aan,
vanwege de vele jonge gasten.

Na water uit de kraan bijgetankt te hebben, zet ik de tent op. Tineke maakt
de binnentent gereed.
Na douchen en omkleden gaan we uiteraard allereerst wat te drinken nemen
op het terras van de bar-restaurant.
Naast ons zitten een twaalftal vaste campingasten. Echt Herman Vinkers in
het kwadraat-taal hier. Ik schrijf alvast wat aan het verslag. Tineke bekijkt

Camping Twentse Es, Enschede.



Maandag 3-7-2006.
Glanerbrug - Uelsen
(55,96 km)

Kwart voor tien gaan we van
de camping af. Het inpakken
ging vlot.

Losser.



Het eerste interessante deel van de rit gaat door het stroomgebied van de
Dinkel. Die meandert bij Lutterzand diep door de zandduinen heen. We lopen
een eindje langs deze mooie rivier af.

Dinkel.



Dinkel.



Later komen we bij de watermolen van Singrave met het kasteel
(landhuis) van gelijke naam.

Watermolen, Singraven.



Slaapbol, Papaver somniferum.

Dubbelbloemige papaver.



Een smal kanaal brengt ons naar Ootmarsum, dat een heel mooi stadje blijkt te
zijn.

Om kwart voor twee zitten we uit te puffen op een terras tegenover de kerk daar.
Een rijtje bronzen mannen voor de kerk heten de “Paoskeëls”. Vrijgezelle jonge
mannen in lange regenjassen en hoeden, die hier naar zeer oud gebruik door kerk
en stad rond gaan. Mensen op het terras leggen dat uit, wanneer ik opper dat ze
er maar treurig bij staan. Misschien wel gefusilleerd worden! (Een echte “Fanfare
van Honger en Dorst”, zoals Jan de Wilde dat bezong.)

Kanaal  Almelo - Nordhorn.

Ootmarsum.



Voor we doorrijden lopen we een rondje om de
kerk en maken enkele foto’s.
Dan gaat het noordwaarts via een mooie Markt.

Bij AH koopt Tineke enkele appels en bananen,
Vifit en een flesje water. Dan duiken we daar de
tunnel door en zijn we weer buiten.
Het wordt nu (vanaf de Nutterse weg) steeds
weer een aardig stuk klimmen en dalen.
Opnieuw een prachtige omgeving.

Ootmarsum.

Paoskeëls, Ootmarsum.



Vasse laten we feitelijk links liggen door direct het eerste straatje rechts in
te rijden. De Hooidijk leidt ons een vrij steile weg omhoog naar rechts een
Mariakapel en (na wat drinken op een bankje) een weg rechts. Tineke wil nu
al vrij vlug om een boerderij naar links. Ik geloof daar niets van en zo rijden
en lopen we (los zand) door tot opnieuw aan de Maatmansweg. Daar gaat
het links in de Vlasbeekweg op, die ons Duitsland in brengt.
Hesingen is niet duidelijk aangeven. Is het niet meer dan enkele
boerderijen? We moeten het vervolg weer op de gok doen hetgeen
wonderwel lukt.
Zo komen we bij de watermolen in Uelsen aan. Daar staat een Info bord,
waar drie campings op aangegeven staan. We moeten een eind terug en dan
de Getelostrasse op. Opnieuw een formidabele klim en zoeken naar een
camping. Na nog twee keer vragen aan passanten, kunnen we terecht bij
camping Heideruh.
Eerst zoeken we naar de receptie aan de linker kant van de weg. Maar dan
blijkt de camping voor passanten aan de rechterzijde te liggen. We krijgen
een plekje onder de bomen net voorbij de toiletgebouwen. Prima dus. Ik zet
de tent op en ga later met een muntje en een sleutel voor het toiletgebouw
douchen. Gelukkig heb ik alles op mijn voeten na afgespoeld, wanneer het
muntje erdoor gedraaid is. Koud water dus.
Op het moment dat Tineke  wil gaan douchen, rijdt een gast van iets

Ootmarsum.



verderop op huis aan. Hij vraagt ons of we misschien zijn stoelen willen
lenen, hij heeft ze nu toch niet nodig. Wij lagen in het zand/gras uit te
rusten. Tineke neemt dat aanbod graag aan.
 Ze gaat dus na een “bedankt” die twee stoelen ophalen.
Nauwelijks is ze weg of de oude dame van de camping komt voorbij om
te zeggen dat Tineke haar zonnebril bij de receptie heeft laten liggen.
Die kan ze morgen vroeg op halen. Niet eerder, want ze moet nu haar
man helpen de tuin water te geven. Wanneer we later gaan eten, zien
we haar voor het huis met haar man en wordt de bril alsnog gegeven.
Ik drink een handje van het bronwater, dat de oude baas ook zelf graag
drinkt.Op advies van de campingbaas (vanmiddag) gaan we naar het
restaurant “Zum Steeneberg”.
We komen met nog iemand buiten op het terras te zitten. Ik neem een
Goulaschsuppe, een pannetje met varkensvlees, Tineke een salade en
kip met kerrie-vruchtensaus.
Een 1/2 l glas Weizenbier spoelt de dorst effectief weg. Tineke neemt
een glaasje wijn.
Als toetje een heerlijke Wellness Becher ijs en vruchten. Zo worden we
heerlijk rond voor Euro38.
Om vijf voor negen heb ik het verslag bijgeschreven, terwijl Tineke de
route voor morgen alvast doorneemt.
Ik ga dan al onder zeil. Tineke blijft nog even lezen.



Camping Heideruh, Uelsen.



Camping Heideruh, Uelsen.


