Fietstocht naar Beuningen en De Lutte
Het vertrekpunt is Café 't Peuleke aan de rand van Rossum.
Deze fietstocht brengt ons via De Lutte, het Lutterzand naar de omgeving van Beuningen. We komen
langs plaatsen waar een gedeelte van de soap Van Jonge Leu en Oale Groond is opgenomen. We
vervolgen daarna onze route richting Singraven en dan door Rossum, waar ook opnamen zijn
gemaakt, en terug naar Café ’t Peuleke.
Bij deze route is gebruik gemaakt van rustige wegen en fietspaden. Alle wegen zijn goed begaanbaar.
Het eerste deel van de route is iets heuvelachtig. De afstand van de route is ongeveer 39 kilometer.
U kunt ook in De Lutte (Centrum), Beuningen (centrum), Denekamp (Huis Singraven) en Rossum
(centrum) beginnen aan de fietstocht.
OPMERKING: Bij de beschrijving van de route wordt regelmatig verwezen naar opnamelocaties van
de bovengenoemde serie. Voor de route is dat niet van belang. Hebt u de serie niet gezien dan is de
fietsroute ook de moeite waard.



We vertrekken bij Café 't Peuleke en beginnen onze route via de Tramweg.

Uitblaas Café
Bij Café 't Peuleke in Rossum zijn alle opnamen gemaakt in en rond het café. De kastelein in de serie
is Willem Venterink. De werkelijke kastelein is op dat moment Marcel Baasdam.







De Tramweg volgend komen we bij de straat Oldenzaal – Denekamp. Deze straat
(OPLETTEN) steken we over en komen op de Paasbergweg. Hier fietsen we rechtdoor.
Via de Paasbergweg gaan we richting De Lutte. We moeten wat omhoog maar kunnen
tevens genieten van de prachtige natuur.
Na het hoogste punt passeren we twee boerderijen. Direct na de tweede boerderij gaan we
links en dan met de bocht naar rechts. We komen op een onverharde weg.
Aan het einde van deze weg gaan we rechts en zijn op de Hoge Lutterweg. Na 100 meter
komen we op een verharde weg en dit is de Hannofweg. Hier gaan we rechtdoor. Na
ongeveer 30 meter gaan we links en komen op een fietspad met de naam Beankepad.
Dit pad fietsen we uit en komen uit op het fietspad naast de Bentheimerstraat in De Lutte.
We gaan links en na 30 meter steken we over (OPLETTEN) en gaan aan de overkant links.
Na 50 meter gaan we rechtsaf en volgen de Plechelmusstraat tot het centrum van De Lutte.

Begraafplaats De Lutte
Op de begraafplaats achter de kerk in De Lutte is aan het begin van de soap Pa Wildspieker begraven.
Op het plein voor de R.K. Kerk ziet u het beeld van de Hellehond. De Hellehond stond vroeger bekend
als spookdier dat ongeluk en dood voorspelde. Over deze hellehond zijn de wildste verhalen te
vertellen.







In het centrum van De Lutte vervolgen we onze weg met de bocht naar links en fietsen in de
Dorpstraat. Deze Dorpstraat volgen we en gaan weer met de bocht naar links. We komen bij
de kruising Bentheimerstraat - Beuningerstraat.
We gaan hier rechtsaf het fietspad op richting Autoweg A1. We passeren de straat naar de
Luttermolen en na 50 meter steken we de oprit naar de autoweg over (OPLETTEN). We
komen op de Austweg en vervolgen onze weg tot de Lossersedijk. Hier gaan we linksaf.
Aan het einde van de Lossersedijk zien we links een landkruis en komen op de
Beuningerstraat. Hier gaan we rechts.
We fietsen verder over de Beuningerstraat tot de straat naar het Lutterzand, de
Lutterzandweg. Hier gaan we rechts richting het natuurgebied Lutterzand. Na 75 meter gaan
we rechts en vervolgen onze route over de Lutterzandweg.
We passeren de Dinkel via de Kribbenbrug en gaan dan rechtdoor. Rechts komt u bij
Restaurant Paviljoen 't Lutterzand waar u ook kunt wandelen in het Lutterzand.
We fietsen verder over de Lutterzandweg en komen langs Restaurant Florilympha. Hier gaan
we rechtdoor.

Huisje Bredero
Vanaf de kleine parkeerplaats bij Florilynpha kunt u het bos inlopen naar het huisje van Bredero.
Daar is ook de hoogzits (uitkijkplaats voor jagers in een natuurgebied) te vinden.
Roasbuske
Net voor het kanaal ligt rechts de weg naar het Roasbuske. Dit gebied is niet toegankelijk.




We fietsen door tot de brug over het Onleidingskanaal. Daarna gaan we rechtdoor.
Nu komen we bij de kruising van de Lutterzandweg met de Beuningerveldweg. We gaan
rechtsaf. We passeren weer het Omleidingskanaal en gaan daarna de eerste straat rechts. Dit
is de Bentheimerdijk.
Via deze straat komen we bij de toegang tot het natuurgebied Lutterzand. In het Lutterzand
zijn diverse wandel- en fietsmogelijkheden. We gaan hier links en komen op de Holtweg.
Links ligt het Jan Wesselinkhoes.

Jan Wesselinkhoes
Het Jan Wesselinkhoes is een Saksisch Los Hoes (deze naam is volgens deskundigen niet juist). Hier is
de bruiloft opgenomen van Mans en Maria.


Aan het einde van de Holtweg komen we bij de Punthuizerweg. Hier gaan we links. Na 200
meter ziet u rechts de klootschietersbaan van K.V. Beuningen.

Klootschietersbaan Beuningen
Hier wordt de sport klootschieten gespeeld. Dit is de plek waar de opnames van het klootschieten
zijn gemaakt.





Via de Punthuizerweg passeren we de Beuningerveldweg. Hier gaan we rechtdoor. We gaan
bij de volgende kruising linksaf. Dit is de Mensmanweg. Deze weg volgen we tot over het
Omleidingskanaal en gaan dan de eerste straat rechts. Dit is de Bentheimerdijk.
Deze weg volgen we en komen langs een boerderij rechts met een kruisbeeld. We fietsen
door tot de Stroothuizerweg. Hier gaan we linksaf.
We komen langs een kwekerij en langs boerderijen. We nemen de eerste straat links en dat
is de Mekkelhorsterstraat.

Klöpkeshoes
Aan de Mekkelhorsterstraat staat het Klöpkeshoes waar de opnamen zijn gemaakt met Janis en de
loverboy. Het Klöpkeshoes was de woning van ongehuwde vrouwen, de klöpkes, die vroeger tijdens
de Reformatie de mensen opriepen voor een geheime Katholieke kerkdienst.



Deze straat volgen we tot de T splitsing. Hier gaan we linksaf en volgen de Lutterzandweg.
Bij de kruising met de Beuningerveldweg gaan we rechts en volgen deze straat. Na het
passeren van de Dinkel, via de Kampbrug, fietsen we door naar de Beuningerstraat. Deze
kruising is bekend door de spiegel die daar staat.

Camping Olde Kottink
Op deze camping, rechts achter de brug over de Dinkel, zijn de opnamen gemaakt in de caravan en
van de jongeleu in het bootje op de Dinkel.


Hier steken we over en komen op de Paandersdijk. We fietsen door tot de Harbertweg. Hier
gaan we rechtsaf.

Boerderij Wildspieker
Aan de Paandersdijk ziet u direct rechts de boerderij van de Wildspiekers. Ook staat hier het schöpke
waar Pa Wildspieker "verschijnt" aan Fenna. De volgende woning rechts aan de Paandersdijk is de
woning van Herman Finkers.
Boerderij Oude Weernink
Aan deze straat wonen links de broers Gerrit en Mans Oude Weernink. Rechts zijn de opnamen
gemaakt met het melken van de koeien. De echte boer melkt niet meer op die manier want die
beschikt over de modernste apparatuur.



Aan het einde van de Harbertweg komen we bij de Beuningerstraat en gaan hier links.
Nu fietsen we naar de rand van het dorp Beuningen en gaan voor de Mariaschool linksaf. Na
20 meter gaan we linksaf het fietspad op.

Lomanskamp Beuningen
Op nummer 19 wonen in de serie Alwie en Patricia Wildspieker.


We volgen dit fietspad en komen uit op de Paandersdijk. Hier gaan we rechtsaf.

Mariakapel Beuningen
Dit is de Mariakapel waar regelmatig opnamen zijn gemaakt. Janis heeft hier het hoofd van het beeld
van Maria afgeslagen. Minie Wildspieker ververst regelmatig de bloemen.



Bij de volgende kruising gaan we rechtsaf. We fietsen dan op de Nijenhaerweg. De
Nijenhaerweg komt uit bij de straat Oldenzaal - Denekamp>. We fietsen door tot de straat
naar Beuningen en gaan hier links het fietspad op richting rotonde. We steken de straat
Oldenzaal - Denekamp (OPLETTEN) over en gaan dan rechtsaf richting Denekamp.

Kaarsenmakerij
Links was in het verleden een Ambachtelijke Kaarsenmakerij. Nieuwe bedrijvigheid in dit pand is nog
niet bekend (mei 2014).






Na ongeveer 300 meter gaan we linksaf het bos in. We zijn nu op de Borgbosweg. Na
ongeveer 500 meter zien we de Dinkel en gaan dan rechtsaf het fietspad op door het bos.
Dit pad fietsen we af langs de Dinkel (rechts) en langs een boerderij (links). We vervolgen
onze weg via de brug over de Dinkel en fietsen door tot de volgende brug. Achter deze brug
gaan we linksaf, over de Schiphorstdijk, richting Landgoed Singraven. We fietsen langs Huis
Singraven richting Watermolen Singraven. Vervolgens passeren we de watermolen en het
restaurant (100 meter slechte weg).
We fietsen nog steeds over de Schiphorstdijk. Achter de volgende brug over de Dinkel gaan
we links en volgen het fietspad langs de Linderdijk.
We komen weer op de verharde weg en fietsen door tot een kruising. Hier gaan we linksaf en
fietsen over het fietspad naast de Vogelpoelweg. Na 300 meter is het een verharde weg.

Vogelpoelweg
Aan de Vogelpoelweg staat in de serie de Keet Return to Sender.



Aan het einde van de Vogelpoelweg komen we bij de Everlostraat. Hier gaan we rechtsaf.
We fietsen door het bos en vervolgens door een laan met bomen. Links ziet u Havezathe het
Everloo. We fietsen verder over de Everlostraat.

Havezathe het Everloo
Hier woont de a.s. schoonvader van Mans Oude Weernink en vraagt Mans of hij met de dochter mag
trouwen. Hier zijn ook opnamen gemaakt in het restaurant.





Bij de T splitsing, aan het einde van de Es, gaan we rechts en vervolgen onze weg over de
Zoekerstraat. Aan het einde van de Zoekerstraat gaan we linksaf en nemen de Wiekerstraat.
We gaan nu richting Rossum. Aan het einde van de Wiekerstraat ziet u rechts een kapel. Hier
gaan we links en volgen de Esweg ongeveer 100 meter. Daar gaan we rechtsaf onder het
viaduct door en komen via het Pierikspad in Rossum.
We komen bij de Grotestraat en gaan nu rechtsaf. Na ongeveer 50 meter gaan we links en
komen in de Father Raatgerstraat.
50 meter voor het einde van de Father Raatgerstraat ziet u links Sportcentrum Bossink. En
aan het einde de R.K. Plechelmuskerk van Rossum. We gaan hier linksaf en komen in de
Thijstraat.

Sportcentrum Bossink
Dit is de Fitnesscentrum De Halter met de opnamen van het fitnessen en links de woning waar
Monkie Wildspieker en Stefan in de serie wonen.


We fietsen de Thijstraat uit en zien dan Partycentrum Hutten. Hier gaan we rechts en volgen
de Grotestraat tot de Oldenzaalsestraat.

Garage Roesthuis
Hier zijn de opnamen gemaakt waar Alwie zijn auto inruilt. Stefan en Alper werken hier.




Hier gaan we met de bocht naar rechts. Na 200 meter gaan we linksaf en komen op de
Everlostraat.
De eerstvolgende straat gaan we rechts en fietsen dan op de Molenweg. We komen langs
Camping Roderveld.
Aan het einde van de Molenweg zijn we weer bij Café 't Peuleke.

Tot slot
We zijn aan het einde gekomen van deze fietstocht. U hebt de mogelijkheid om nog even iets te
drinken en we zien u graag terug in Rossum voor een andere fietstocht of bij een van onze
festiviteiten.
Wij danken u voor uw komst en wensen u wel thuis.

