Overdinkel
Kerkdorp tussen
Dinkel
en
Rühenbergerbeek

Dreelaandsteen no. 87 oet
1659.

Grensdorp Overdinkel
Tussen de Dinkel, de Rühenbergerbeek (Twellenbek) en de Tiekenvennen ligt het kerkdorp Overdinkel.
Veilig verscholen tussen de waterlopen aan de grens. Overdinkel met zijn twee kerken is gebouwd op
één door schapen kaal geschoren heideveld.
In het noordelijke deel van Europa waren vroeger veel heidevelden te vinden. De twee kerken aan het
oude opjaagpad vanaf Gronau bepaalden het centrum van het kerkdorp.
Men zou kunnen zeggen dat de tweede kerk (de Gerardus Majella) is gebouwd op een
“ontmoetingsplaats”. Dit was in het heidelandschap een opvallend punt. Midden op die heide stond namelijk vroeger een Jaaghutte ( hier zit het opmerkelijk verband met verjaagden), zoals beschreven in het kerkarchief. Vermoedelijk was deze opvallende Jaaghutte daarvoor een schuilplaats of kleine schaapskooi
i.v.m. het vergane kasteel Ravenhorst.
De boerenbedrijven langs de twee waterlopen, aan de grens met het Munsterland boden door de jaren
heen soms opvang voor verjaagden uit de roerige vorstendommen of graafschappen. Ten tijde van de
bisschoppelijke steden, de Bourgondische tijd, de Tachtigjarige oorlog en de Munsterse oorlogen voelden
ook de Twentenaren die vele grensverschuivende machtswisselingen. De christelijke gemeenschappen
(protestant of katholiek) werden vaak confronterend betrokken om de strijd van macht en geld.
De genummerde grenspalen (van Bentheimer zandsteen) tussen Duitsland en Overdinkel bakenden later
de grens af. Opmerkelijk is de grenssteen van Bentheim, Marke Epe, en de Provincie Overijssel. Een bewijs hiervan ligt op het drielandenpunt verderop aan de Drielandweg. Zoals altijd bepaalden machtsgebieden de inkomsten (verkregen van horigen, lijfeigenen of pachters). En de genummerde zandstenen
grenspalen markeerden tevens welke afdrachten aan wie en waar die plaats vonden.
In het mooie boekje, Het Erve Beernink, geschreven door H.Z. Scherphof-Bekker en C.S.M. Meijerink–
Hannink staat Overdinkel als “Überdinkelsche” vermeld. Opgetekend in “Das älteste Lehnbuch van Steinfurt 1280 – 1439.* Onze oorspronkelijk boerengemeenschap in de latere gemeente Losser (1811)* heeft
dus invloeden gekend uit het Munsterland en Hannover, maar ook uit Overijssel, Drenthe en Friesland.
Voornamelijk door mensen, die om verschillende reden in Overdinkel ( ‘t Veald ) hun bestaan wilden opbouwen (+/- 1900). In het boekje “Overdinkel zoekt grenzeloos de toekomst” is verbindend over de historie van het grensdorp geschreven.
Oude gebruiken zoals bijvoorbeeld noaberschop, midwinterfeesten, schuttersfeesten, paasvuren en ook
de voortschrijdende culturele opbouw, bleven behouden en betrokken onderdelen van het kerkdorp. De
regioverschillen bij de grens maakten van smokkelen een spannende bezigheid. Het kerkdorp heeft zo
tussen de waterlopen en de grens haar christelijke eigenheid opgebouwd. De grensovergang, in de volksmond “ ’n Poal (No 81) an ’t Oopjaagpad, biej ’t oaldste boerenhoes van Hannover” was en bleef vele
jaren grensbepalend, ook in de latere grote grensgemeente Losser (1811).
Het werk van de dominees en de pastoors met de bevolking samen hebben over vele soms moeilijke
jaren hun opbouwende sporen in Overdinkel nagelaten.

Overdinkel is fris en enthousiast en “to the point”. Het durft als kerkdorp met eigen karakter, betrokkenheid (“noaberschop”) en een vooruitziende blik de toekomst zeker aan.
Ons Twentse kerkdorp aan de grens tussen twee waterlopen streeft naar duurzaamheid en openheid.
En “leu oet ’t Veald” schromen niet om mee te werken aan een toekomst met toerisme.
G.J. Otto

De Nederlands Hervormde Kerk
is de eerste kerk van Overdinkel
aan het oude Opjaagpad gebouwd
in 1907.
Van deze toren luiden de klokken
elke avond om half acht!

Sinds 2005 is Overdinkel ook onderdeel van het toeristisch Landschap Twente zuid/oost.

De Gerardus Majella kerk gebouwd
in 1910.
De oude linden die om de kerk
staan zijn direct na de bouw aangeplant.
In 1950 zijn de eiken aan de pastoor van Laakstraat aangeplant tijdens de boomplantdag met de drie
scholen

Muziekkoepel.
Aan de stichting Muziekkoepel merk je
hoe inwoners van Overdinkel zich gaan
hechten aan de opbouw van een dorpseigen karakter.

Muziekkoepel
Dorpshistorie is van levensbelang.

Elderink lijftocht

In 1820 wordt Ellerman lijftocht voor het
eerst genoemd en was toen eigendom van
G. J. Elderink. Een onderkomen van de oude
boer die de boerderij had overgedaan aan zijn
opvolger. Voor het werk dat hij en zijn vrouw
nog verrichten ontvingen ze 1/9 van de opbrengst van het erf. Het huis is verschillende
keren verkocht geweest. Hier is ook in vroegere tijden tol betaald.

Bij het Smokkelmuseum
merk je hoe historische
ontwikkelingen zich gaan
hechten. Dorpseigenheid
willen we behouden, want
dat geeft binding met ons
dorp.

De Hervormde Gemeente heeft
met recht enkele jaren geleden al
haar 100 jarig bestaan gevierd in
Overdinkel. De Beernink boerderij
is al 692 jaar in ons midden. De
oude vervallen vakwerkschuur bij
de Glane bestaat al +/- 400 jaar.
De Zoekerschool gaat al meer dan
honderd jaar mee. En we bezitten
ook de oudste boerderij van Hannover. Commissie dorpbelangen
en later de stichting overlegorgaan
Overdinkel bestaat al vanaf 1965.
En een goede samenwerking met
Gronau is al vanaf Juni 1970.

Dorpsevenementen geven binding.
Enkele bekende evenementen zijn
het schuttersfeest, palmpasenoptocht, de paasvuren, het Euregiofeest, de kermis, het Sint Nicolaasfeest, het Mirreweenterfeest, het
Oranjefeest, de buurtfeesten, de
feesten van sportclubs en nog veel
meer.

Over grenzen van Overdinkel ver vóór 1910.
In het mooie geschiedenis boek van L.A. Stroink getiteld “Stad en Land Twente” kunnen we lezen dat ten tijde van de Bisschoppelijke steden (marken) vanaf 1248, de kerkgemeenschappen
van Twente behoorden onder het bisdom Utrecht. Bisschoppen waren toen tevens landvoogden.
Grenzen werden nogal eens verlegd zo ook in Overdinkel.
In 1319 kwam de eerste boer (lijfeigene) naar het Überdinkelsche en kreeg een plek in een meander van de ’Twellenbek’, de latere Rühenbergerbeek. De naam Twellenbek staat vermeld in
het mooie boekje ’Het Erve Beernink’ door H.Z. Scherphof-Bekker en C.S.M. Meijerink—
Hannink.*
Vroeger werden grenzen gemakshalve met stenen bepaald van marke tot marke, dus van stad
tot stad. Later werden rijksgrenzen opnieuw bevestigd bij het grenstraktaat van Frenswegen in
1559. En in 1669 werden er Bentheimer stenen grenspalen geplaatst. Overdinkel grensde toen
hoofdzakelijk aan de Marke Epe en aan Pruisen. Na grenssteen nummer 1 grensde het dorp aan
het Koninkrijk Hannover en de Graafschap Bentheim.
Loak = Grens
’n Loakgaank was oorspronkelijk nodig om de grens te controleren en werd later meestal een
wandelroute van markant punt tot markant punt. Ook rivieren zoals bijvoorbeeld de Glanerbeek
bepaalden weleens de grens. Menig kind werd ter plekke met het plaatsen van een grenssteen
aan de oren en haren getrokken om een plaatsing van zo’n steen nooit meer te vergeten! Op het
verwijderen van stenen stonden namelijk zware boetes.* De “rekrutenwervingen” in Munsterland
waren lange tijd een bekend fenomeen. Jonge mannen (verjaagden) die voor deze slaafmakende praktijken vluchtten kwamen dan de grens over naar het wat rustiger Twente.
Oude familienamen zoals Munsterhuis, Munsterman, Benthem en Gröniger duiden nog op die
vluchtelingen. Zij vonden vaak onderdak bij de boerenbedrijven langs de Dinkel en de Rühenbergerbeek.

“Huttenpeter ’n Groten Loopdag”, zo mooi omschreven in het boek van J.J. van Deinse “Uit Het
Land van Katoen en Heide” biedt het bewijs dat verjaagden zich ook in Overdinkel veilig voelden. Aleida Leurink schreef hier ook over op 16 januari 1739 in haar dagboek.*

Ontwikkelingen rond 1900.
De bevolking van onze streek
en ook van ons dorp nam sterk
toe door de opkomst van textiel
en de zware industrie.
Bovendien waren de boeren
niet meer afhankelijk van de potstal omdat men kunstmest ging
gebruiken. ’t Heideveald werd in
cultuur gebracht en er ontstonden houtwallen om de akkers.

Op ’n es

’t Heideveald.
Berend Otto “ ’t kötterbuurken” aan de
Lakerinksweg schreef in zijn column
“Heidevriend”, wekelijks over het leven
in “ ’t veald ” aan de grens.
Zijn rubriek kon je toen vinden onder
de Tukkertjes in de Twentse krant.
’n Poal (grenspaal 81)

Invalsweg ter hoogte van de Schaapskooiweg

Oude wegen.
Onder een 500 jaar oude lindeboom staande op het “Gut Ruenberg,” zo wordt gezegd,
inspecteerde Chr. Bernard van Galen op 22
september 1665 zijn troepen bestaande uit
zo’n 30 000 man voetvolk, de dag voordat
hij zijn aanspraken op de Heerlijkheid Borculo in daden wilde omzetten en Twente
binnenviel. De Invalsweg is zo genoemd
om deze inval van bisschop Chr. Bernhard
van Galen. Het bekende jaarlijkse vogelschieten is op de oude paardenwal (kamp)
van “Beernke koodeef” bij ’t Wilpelo .
Tijdens een vooraf uit de hand gelopen opstokerij, brandde een gedeelte van Losser
af! De daders zijn later opgehangen.*
De schaapskooiweg.

De paardenwal met “ ’n pulverhut” van Bernhard
van Galen stond hier op ‘t Wilpelo.

“ Dreelaand poal No 1”
(drielandenpunt)

De Schaapskooiweg (oudste weg van
Overdinkel) liep vanaf kasteel Ravenhorst
over de Drielandweg, over de Rühenbergerweg, over de Rühenbergerbeek en de Invalsweg naar het laatste stukje heide, nu de
klootschietersbaan. De Molenweg (nu Beerninksweg) was de graanroute langs erve
Beernink richting kasteel Ravenhorst.
Langs het Oopjaagpad (Hoofdstraat) werden rond 1900 door werkzoekenden de eerste schamele onderkomens (“keten” / plaggenhutten) gebouwd. De latere aan elkaar
gebouwde 11 woningen maar ook de twee
kerken bepalen nu indrukwekkend het centrum van Overdinkel. Dit “Oopjaagpad” werd
ook gebruikt tijdens de Tweede wereldoorlog bij de inval van het Duitse leger en ook
als bevoorradingsroute van dat leger.

Mooie gevel van het huis van de dominee.

In 1908 werd de eerste kerk gebouwd aan het oude Oopjaagpad (de Hoofdstraat) van Overdinkel.

Uit het kerkarchief van de Gerardus Majella parochie.

In 1910 werd de Gerardus Majella Kerk op een bestand van ± 800 gezinnen gebouwd. De Gerardus Majella kerk werd gebouwd aan het einde van het Opjaagpad waar de Jaaghutte had gestaan.
Op 16 november 1910 heeft pastoor van Laak hier de eerste Heilige Mis opgedragen met assistentie van zijn twee broers. Deze eerste Heilige Mis werd toen bijgewoond door 887 parochianen.
Deze dag was een grote feestdag voor alle gelovigen van deze kerkgemeenschap.
Op dezelfde dag waren ook de textielfabrieken in Gronau gesloten en vierde de Hervormde Gemeente hun Dankdag.
Op 27 november 1910 installeerde pastoor van Laak twee kerkmeesters, J. Bekke en G.J. Welpelo. De oprichting van de Gerardus Majella parochie was een feit.
Uit het kerk archief.

Glooiend landschap.

’n Kaamp bij de Glane vóór de Dinkel daar achter
ligt het witte hek en de oude vakwerkschuur.

Twee op het oosten gelegen kleine stuwwallen langs de Rühenbergerbeek en de Dinkel
markeren het buitengebied van Overdinkel.
Deze worden hier “ ’n kaamp ” genoemd.
Één ligt tegenover de boerderij Welpelo ten
oosten van de Rühenbergerbeek. Één tegenover de boerderij van Olde Heuvel ten oosten van de Dinkel aan de Glanestraat.
Overdinkel is een kerkdorp van de gemeente Losser in het buitengebied over de Dinkel.
Ten zuiden wordt het Twentse dorp omzoomd door de Duits-Nederlandse grens.
Aan het Oopjaagpad van toen op het kale
heideveld, tussen de Dinkel en de daarop
instromende Rühenbergerbeek ten noorden,
is het kerkdorp ontstaan.

De boerderij van “Wunnersjens”

Ten zuiden van de Overijsselse grens ligt
Munster en wat oostelijker ligt Hannover.
Wat verderop aan de Drielandweg hebben
we dus een drielandenpunt.
Pal op het zuiden van het kerkdorp liggen de
oude Tiekenvennen, bij velen nog bekend
van vroeger als dé schaatsmogelijkheid in de
winter.

De Hoofdstraat (Oopjaagpad) loopt in noordzuidelijke richting. Deze loopt min of meer
parallel aan de oude Invalsweg, de Kerkhofweg, de Rühenbergerweg, de Drielandweg,
de Goormatenweg en de Tiekenveenweg.
De pastoor van Laakstraat verbonden met de
Welpeloweg, de Strootsweg verbonden met
de Beerninksweg (oude Molenweg) lopen
haaks op deze wegen. De Rühenbergerbeek
(Tweeling beek, “Twellenbek” of simpelweg
de Bek genaamd) stroomt noordwaarts tussen de Rühenbergerweg en de Invalsweg in
’n Kaamp bij
en komt uit ”biej ’t Reagengat” in de Dinkel.
het Wilpelo
De
Zandaf graving
Oelem ar s,
de
“Zandbergen”,
de
Schoklaandsvoort
en
het
vanaf de
“Beerninksearf”, maar ook het “Frerikshoes
Rühenbergermet poal 81” achter de grenswinkel, zijn van
weg.
bijzondere cultuurhistorische waarde.

Beginperiode van Overdinkel.

Dienstfoto van Pim Damhuis
’t Kultuurhoes krig ne ster tusken
de Herveurmde keark en de Gerardus keark an ’t Oopjaagpad tusken
beare kearken.
Ne ster woar leu zich nich mear
loat votjagen, mer de vruchten
plukt van eare eagen cultuurhistorie.

Na Beernink en Roterink gingen zich meerdere boeren vestigen in het rivierendal zoals Welpelo, ter Denge
en Lakerink, enz. Aan het eind van de 18 de eeuw begon ook de landbouw op de wat hogere zandgronden
en daar ontstonden weer nieuwe boerderijen. In 1908
was de Hervormde kerk klaar voor gebruik en in 1910
was de bouw van de Gerardus Majella Kerk voltooid
beide gelegen aan het oude Opjaagpad. De zandweg
moet tot voorbij de Jaaghutte hebben gelopen. De zeer
lage grond direct achter de Gerardus Majella kerk is na
de bouw opgehoogd. Het Gerardus Majella Park
(processiepark) heeft vele verkavelingen en uitbreidingen meegemaakt om het groeiende aantal pelgrims op
te vangen in de jaren 1960-65. In de hoogtijdagen liep
de processie zelfs het park uit tot aan de Lakeringsweg.
Toen deed de verplaatsbare houten muziekkoepel (op
de plek waar nu de zenit in het labyrint staat) uit Losser
dienst als Calvarieberg. De Hervormde kerk en de Gerardus Majella kerk bepalen nu samen het dorpscentrum.

Markante gebouwen of plaatsen in het buitengebied van Overdinkel.
1.

De Zoekerschool of Markenschool is de eerste school van Overdinkel omringt door Markenkotten ( boerderijen).

2.

Aan de Invalsweg het paardenkamp met de pulverhut van Berend van Galen (bisschop van
Munster) dicht bij ’t Wilpelo. De Schutters houden hier jaarlijks het vogelschieten.

3.

Het Drielandenpunt Hannover - Munster - Overijssel met de driekante grenssteen.

4.

De Tiekenvennen waren de natuurlijke schaatsplassen van vroeger.

5.

De nog aanwezige loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog in het berkenbos vóór “ ’n
Kaamp” liggen dicht bij de hondendressuur.

6.

Het Witte Hek met daarachter de vervallen vakwerkschuur uit 1600, achter “ ’n Kaamp” naar
de Glane.

7.

Elderinks lijftocht, een monumentaal huis direct rechts vóór de Dinkelbrug.

8.

De eerste boerderijen erve Beernink en de oudste van Hannover bij grenspaal 81.

9.

De Hervormde kerk, de Gerardus Majella kerk, het mooie G.M. Park, de muziekkoepel en
het smokkelmuseum rond het centrum van Overdinkel.

10.

Het Ebeltjeshof, één van de nog twee bestaande particuliere begraafplaatsen in Nederland.

11.

De Oelemars, de Zandbergen, de Schaapskooiweg, ’t Zaandhoes enz.

12. Natuurhistorische plekken, de Loakstenen en de Marken bepaalden eens onze leefruimte.
Cultuurhistorische verbindingen zijn een “Loakgaank” door de tijden heen. Overdinkel is een kerkdorp om in te wonen en voor te zorgen.

Langs markante punten van het grensdorp Overdinkel met uitleg.

Het startpunt van deze fiets of wandelroute is het Gerardus Majella Park in Overdinkel Hoofdstraat 78. De
route is 20 km. Als de route wordt aangepast over Ravenhorst—de Bardel—Drielandsteen—Dubbeleweg—
oude Grensovergang— Tiekerhook—Dinkeldal komen er 5 km bij.
Loakgaank ( grensroute) met uitleg



Blad 1

Verzamelpunt is de hoofdingang tussen de Aula en de Gerardus Majella Kerk.
Als u een gids hebt aangevraagd die u in het park mag leiden begint deze fiets of wandelroute
bij het Heidesköpke in het park. Soms is het mogelijk tegen vergoeding om te beginnen met
een kopje koffie. Na de rondleiding door dit interessante park van rust, ritme en richting, met
vele kunstwerken verlaat u het park aan de Pastoor van Laakstraat. Hier begint u dan de fietstocht om na +/- 20 km terug te keren in het centrum van Overdinkel



U gaat linksaf en steekt de Hoofdstraat over. Vervolg de Willem Gamestraat recht door tot aan de
kruising Invalsweg. U gaat vóór het kruisbeeld linksaf en volgt de Invalsweg.
U bevindt zich hier op de plek waar Beerndke van Galen, Bisschop en landvoogd van Munster, zijn legerkamp had vanwaar hij de Heerlijkheid Borculo aanviel. Tijdens een opstootje
vooraf stond Losser in brand. Hier stond ook het pulverhoes, vermoedelijk op een of andere
hoek. De schutters van Overdinkel houden hier jaarlijks hun schuttersfeest.



U passeert de Schaapskooiweg en de klootschietbaan tot aan de Beerninksweg.
De Schaapskooiweg was de oudste verbinding tussen kasteel Ravenhorst en het ” heideveald
” ( Jaaghutte) midden in Overdinkel wat ook wel ’t Veald werd genoemd. Als u de weg zou vervolgen komt u uit bij de Dinkelbrug en het huis “Elderinkslijftocht”.



Maar u gaat echter rechtsaf de Beerninksweg (vroeger Möllenweg) op, even later passeert u aan uw
linkerzijde de camping op het oude erf van Beernink.
Aan de voorzijde van dit huis stond het oude erve Beernink. Één van de oudste boerderijen
van Twente. Deze boerderij lag in een prachtige meander van de Rühenbergerbeek (vroeger
Twellenbek). Jammer genoeg heeft de Stichting Boerderij en Landschap de oude boerderij
vakkundig afgebroken en in bewaring genomen.



U vervolgt de Beerninksweg over de Rühenbergerweg tot aan de Drielandweg. U gaat linksaf de
Drielandweg op. Onderweg ziet u rechts de zandafgraving de Oelemars en even daarna links een
witte hoge brug (Schoklaand). Daarna komt u op een T-kruising met de Ravenhorsterweg. Hier gaat
u rechts af de Ravenhorsterweg op .
U passeert links de uitkijktoren en rechts opnieuw de Oelemars met een steiger om vogels en
vissen te zien. Vele picknick tafels nodigen u uit om te gaan zitten.

Loakgaank (grensroute) met uitleg.



Blad 2

Op de T-kruising met de Grensweg ( Beanthemmerpoal 4 ) gaat u rechtsaf en vervolgt u het fietspad
de Grensweg. Verderop komt het fietspad uit op de asfaltweg, Drielandweg. Hier gaat u linksaf de
Drielandweg op . U bent nu onderweg naar het drielandenpunt. Als u de Hajanweg passeert vervolgt
u de Drielandweg nu weer fietspad naar de grens met Duitsland.
Onderweg op de Grensweg passeert u aan uw linkerzijde een zandweg. Het kasteel Ravenhorst heeft een paar honderd meter verderop gestaan. Het klooster De Bardel ligt nog een
eindje verderop.
Alternatieve route! Het is mogelijk vanaf hier het zandpad te volgen om bij het klooster de
Bardel uit te komen. Als u bij het klooster rechtsaf gaat en op de hoofdstraat weer rechtsaf
richting Gronau komt u voorbij aan drielandenpunt ( De Bentheimer grenssteen Hanover Westfalen—Overijssel staat direct rechts achter de stalen vangrail ). Even verderop komt u uit
op de Dubbeleweg en u kunt ook de alternatieve fietsroute vervolgen richting de oude grensovergang, de Tiekerhook en het Dinkeldal .



Vervolg het fietspad dat voor de grens afbuigt naar rechts en u passeert een paardenstal met de
aangrenzende boerderij. Verderop komt u uit op een T-kruising met de Rühenbergerweg en daar
gaat u dan rechtsaf de Rühenbergerweg op .
Vlak voor de afbuiging aan uw rechterzijde bevindt zich het lage bos met de loopgraven uit de
tijd van Napoleon. De “Drielandsteen” ligt een paar honderd meter verderop links. Direct
links van het fietspad staat de Energiesteen fietsroute van Losser. Op de T-kruising waar u
rechtsaf ging, staat links bij de onofficiële grensovergang nog een picknick tafel.



Op de T-kruising met de Ficksweg gaat u linksaf de Ficksweg op. Bij de overdekte picknick plaats
passeert u de Rühenbergerbeek (Twellenbek) en komt uit op de Invalsweg. Hier gaat u linksaf de
Invalsweg op en over Dubbeleweg tot het eind en dan rechtsaf de Kerkhofweg op. Aan uw rechterzijde passeert u het ”Ebeltjeshof”.
Aan het eind van de Invalsweg kruising Dubbeleweg ( Duits-Nederlandse grenspad) is de
plaats waar Berend van Galen de bisschop van Munster de grens overstak
Op de kerkhofweg aan uw rechterzijde passeert u het Ebeltjeshof. Één van de twee nog bestaande particuliere begraafplaatsen van Nederland.



U neemt de eerste weg links, de Heideveldweg. Aan uw linkerzijde passeert u het tuincentrum Wolters. Dan gaat u rechtsaf de Hoofdstraat op (het oude Opjaagpad kwam vanaf de grens). Dan neemt
u de eerste weg links, de Elferinksweg. Op het einde van de weg gaat u linksaf Goormatenweg. U
passeert het Mariakapelletje.
Aan het begin van de Hoofdstraat achter de grenswinkel, staat een boerderij pal op de grens.
De grens loopt hier dwars door de het huis. De grenssteen staat rechts achter het huis. De
oudste boerderij van Hannover nog met oude eikenhouten gebinten .

Loakgaank (grensroute) met uitleg.



Blad 3

Bij het Mariakapelletje vervolgt u de Tiekenveenweg, die bij de Tiekenvennen rechtsaf buigt en uitkomt op de Glanestraat. Hier gaat u linksaf richting Glane.
Links van het mooie Mariakapelletje ligt boerderij Naatsboer. Nu ‘bed en breakfast.’
De Tiekenvennen waren de vroegere schaatsmogelijkheden van Overdinkel en strekten zich
uit tot aan de daar achterliggende Dinkel.



Onderweg naar de Glane passeert u het berkenbos , de hoge kaamp en verderop het witte hek met
daarachter de vakwerkschuur uit 1600. Voor deze brug over de Dinkel slaat u rechtsaf en vervolgt
het betonplatenpad tot aan de volgende brug, de Zoekerbrug.

In het berkenbos zijn als je goed kijkt nog de loopgraven te zien uit de Tweede Wereld oorlog.
Achter de hoge kamp, aan het pad achter het witte hek staat nog de vervallen vakwerkschuur
uit 1600. Verderop achter het dorp Glane staat het oude St Olafklooster, nu de Syrisch Orthodoxe kerk. En achter het St. Olafklooster aan de Duitse zijde bevindt zich de oude noodkerk
van het klooster Mariavlucht.
Boerderij ”Roterman” ( nu Olde Bolhaar ) komt u tegen an uw rechterhand, wanneer u langs
de Dinkel fietst. De twee ”Rotermanleu” hadden hun grond geschonken aan de G. M . Kerk.



Bij de Zoekerbrug gaat u rechtsaf de Goormatenweg op tot aan de Strootsweg. Rechts passeert u de
oude Zoekerschool. Daar gaat u linksaf en verderop de eerste weg rechts. U vervolgd dit fietspad tot
aan de t kruising, de Pastoor van Laakstraat.

‘De oude houten zoekerbrug zat vast aan een waterboom’. Deze is destijds weggespoeld met
boom en al en is vervangen door een betonbrug. Als u links over de brug heen kijkt ziet u het
”kooievaarsnest” met een LAGA kunstwerk rechts. Als u naar rechts kijkt ziet u de oude zoekerschool tussen de Markenkotten (boerderijen). Hier was misschien wel een dorp gepland.



U gaat linksaf de Pastoor van Laakstraat op . Dan neemt u de eerste weg rechts de Weverstraat.
Daarna de eerste weg links, de Sterkersstraat, die uitkomt op de Spinnersweg. Hier gaat u rechtsaf
en direct weer links vóór de Muziekkoepel, de Ds . Pasmastraat. U komt dan op de Hoofdstraat van
Overdinkel en kunt u rechtsaf naar de Saksenstal met het Smokkelmuseum of linksaf naar het centrum van Overdinkel met het ”Kultuurhoes”.



Het rondje ” Heideveald” leidt u weer naar het centrum van Overdinkel, tussen de twee kerken. U bent in het Gerardus Majella Park begonnen en via de meest markante punten van
Overdinkel bent u weer in het centrum langs het ” oude Opjaagpad ” tussen de twee kerken.
Wij wensen u veel plezier en hopen u terug te zien.
De Heideploeg van het Gerardus Majella Park.

Aan: De Heer Robbenaar
Van: Gerard Otto.
Onderwerp: meerdere voorpagina’s voor de site Dorpsraad Overdinkel.
Van Anne heb ik begrepen dat jij deze voorpagina’s op de site zou kunnen zetten!
Ik heb deze voor pagina’s klaar en besproken met de dorpsraad. Deze pagina’s zijn gemaakt in Windows Publisher. Ik hoop dat je hiermee aan de slag zou kunnen. Anders
moet je bij mij de spullen overzetten. Om het aan jou over te sturen moet ik wel het Email adres hebben natuurlijk. Ik geef je de pagina’s even door de bus, zodat je weet hoe
het er uit komt te zien.
Met vriendelijke groeten Gerard Otto.
tel: 053 5360914
E-mail: gerardotto@ziggo.nl
Pastoor van Laakstraat 50 7586CC Overdinkel.

