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„Het doel is niets, de beweging is alles.“
- EDUARD BERNSTEIN

Wist u eigenlijk al, welke dieren in het westelijk 

Münsterland al heel lang zijn uitgestorven? De 

“muizenissen”. Deze soort hoeft u hier niet 

meer te overwinnen, als u actief wilt worden. 

Met plezier bewegen, zonder te ploeteren – 

dat zal uw devies zijn, als u in het Westmüns-

terland op de fi ets springt, de wandelschoe-

nen aantrekt of gebruik maakt van een van de 

andere mogelijkheden om actief te worden.

Vlak land voor actieve ontspanning

Nu al met enthousiasme uitkijken naar de acti-

viteiten van de volgende dag: Hartelijk welkom 

op het perfect toegeruste fi etsnetwerk van het 

Münsterland. Langs de uitgekozen themarou-

tes fi etst u door het vlakke landschap. Eerste-

klas fi etsen voor alle gasten van alle leeftijden 

zonder veel krachtsinspanning. Integendeel 

zelfs: hier tankt u energie, als u zich beweegt.

En daarbij blijft u altijd fl exibel en behoudt u 

uw oriëntatie – dankzij de duizenden wegwij-

zers voor fi etsers!

Fietsen in het Münsterland betekent: Al bij 

het opstappen het doel bereiken en tijdens 

de tocht door de regio de tijd vergeten. Dat 

maakt het fi etsen hier zo geliefd – zowel voor 

diegenen die willen genieten van een korte 

vakantie tussendoor als voor senioren, bij wie 

actief ontspannen hoog op de agenda staat. 

Opstappen en energie tanken

4 55

Fiets 
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Wegrijden en de weg vinden

„De weg is altijd meer dan het doel.“
- HEIMITO VON DODERER 

(1896-1966)

6

Routeplanning in vijf minuten? Geniet van uw 

vakantie bij ons, want als fi etser hoeft u niet te 

piekeren over de route voor de volgende dag.

200 routes of “eigen paden”

Opdat u altijd weet waarheen de weg voert, 

hebben wij 3.000 pijlwegwijzers en 14.000 

tussenwegwijzers geplaatst. Rijdt u langs een 

themaroute of blijft u individueel – hier vindt 

u altijd de juiste weg. Tussen Gronau en Süd-

lohn of Schöppingen en Vreden beweegt u 

zich altijd op het eenvoudige en overzichtelijke 

“honingraatsysteem” van het fi etsnetwerk. Op 

deze routes leert u onze veelzijdige regio in 

de ware zin van alle kanten kennen. Altijd een 

goed overzicht over de weg en een vrij hoofd!



Welkom op de flamingoroute!
Ontdek de natuur en cultuur van de Duits-Nederlandse 

grensregio tussen Enschede (NL) en Vreden (D) tijdens een 

3-daagse fietstocht en geniet van de verzorgde Munsterlandse 

gastvrijheid in een goed ***hotel in Vreden-Zwillbrock. Wij 

kijken uit naar uw bezoek!

www.flamingoroute.com

Hote
l bo

eken
!

Gezellig, groen, spannend en lekker!

48683 Ahaus-Alstätte · Beßlinghook 57 · Tel. 0049 2567 / 93190
www.haarmuehle.de

Doorlopend warme keukenElke zondag ontbijtbuffet en brunchDagelijks huisgebakken boerenbroodZalen voor conferenties,bedrijfs- en familiefeesten

Zomerse muziek-en dansvoorstellingenBarbecueplaats met vogelschieten
en bierbar

HuifkartochtenFiets- en wandeltochtendoor het natuurgebiedBezichtiging van de oudewatermolen anno 1816

Dagelijks
geopend!
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Wie met de fi ets in het Münsterland op pad 

gaat, heeft de meest directe verbinding met 

cultuur en landschap geboekt. De fi ets wordt 

hier het handige vervoermiddel tussen natuur-

gebieden en prachtige architectuur – natuur-

lijk inclusief veel verschillende routes en talrijke 

bezienswaardigheden. “Veel zien in korte tijd”, 

is het motto, als u langs een van de vele thema-

routes het Münsterland verkent. Want tussen 

de bezienswaardigheden liggen meestal maar 

enkele fi etsminuten.

Bewegen 
en ontdekken

pad

met

wordt

tuur-

tuur-

lrijke

tijd”,

ema-

ssen

maar

- ADAM OPEL 
(1837-95)

Info
Landscultuur ervaren

Er waren nog helemaal geen fi etsen, maar 

aan fi etspaden hebben de oer-Münsterlan-

ders al gedacht – want daar waar honderden 

jaren geleden de Münsterlandse boeren zich 

settelden, loopt tegenwoordig de grensover-

schrijdende “agri cultura”-fi etsroute door ak-

kers en velden. Overal vindt u handwerk en 

traditie van de regio: Klompen direct van de 

klompenmaker, Westfaalse ham bij de boer 

of een vers gebrande Münsterlandse jene-

ver staan klaar voor de fi etspauzes. Ervaar 

de cultuur van het land – beleef grenzeloze 

landscultuur!

AACCTTIIEEFF EENN IINN BBBEEWWWEEEGGGIIINNNGGG

Schloss Ahaus

Haus Horst, Heek
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Info
100-kastelen-route

Waterburchten en kastelen, altijd nog parti-

culier bewoond of zakelijk in gebruik, wach-

ten op uw bezoek, als u voor de 100-kaste-

len-route kiest. Vorstbisschoppen en graven 

hebben hier hun sporen achtergelaten. Te-

genwoordig bieden de historische gebou-

wen ruimte aan opleidingscentra, kerken en 

toeristische attracties – gedeeltelijk zelfs ’s 

nachts.

„Bij gee
n ander

e

uitvindi
ng is h

et

nuttige 
zo inni

g

verbond
en met 

het

aangenam
e als b

ij

de fiets
.“



Welkom in de fi etszomer 

Het mooiste zijn de pauzes – deze slagzin 

geldt, als u begin juni in Südlohn en Oeding 

onderweg bent. Op de “Hüttentour” verwel-

komt de plaatselijke horeca u met gevarieerde 

specialiteiten in de mooi uitgebouwde schuil-

hutten. Getrouw aan het motto “Tolles aus 

der Knolle”oftewel “Doe eens gek met een 

aardappel” nodigen de Stadtlohner restaurant-

houders u in augustus uit voor een “Kartoffel-

tour”.

Beleef samen met andere fi etsliefhebbers een 

gezellige dag. Zowel de Hütten- of Kartoffel-

tour, de Garten-Radel-Tage, de Fietszondag 

of de plaatselijke fi etsroutes bieden alle een 

uniek en typerend aanbod qua sport, natuurer-

varing, genot en plezier.

Plattdütsken Patt & Dinkelstein-Kunst-Route

Ontdek interessante plaatselijke themaroutes zo-

als de grensoverschrijdende “Dinkelstein-Kunst-

Route” rond Gronau/NL-Losser of het “Platt-

dütsken Patt” tussen Schöppingen en Eggerode.
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Info
Flamingo’s op de route

Vanaf mei bent u in Vreden in het allerbeste 

gezelschap: Als fi etsers in het voorjaar de oude 

smokkelpaden tussen Duitsland en Nederland 

gebruiken, worden ze vergezeld door talrijke

roze gevederde stamgasten. In het Zwillbrocker

Venn strijken elk jaar de fl amingo’s voor hun 

zomervakantie neer. Meeuwen, ganzen en 

andere gevederde vrienden zorgen al vanaf 

de eerste aprilzonnestralen voor de typerende

geluiden in het natuurgebied. Vanaf de 

uitkijktoren in het Venn hebt u een heerlijk uit-

zicht over het Münsterlandse vogelparadijs.

Of u volgt de fl amingoroute en krijgt 300 kilo-

meter lang wonderbaarlijke natuurervaringen 

in het Duits-Nederlandse grensgebied.



In het Münsterland wordt voor fi etsers alles ge-

daan, om de rit makkelijk en ontspannen te ma-

ken. Maar ook op sportgebied is er voldoende 

te doen. De mooiste plekken voor fi tness tus-

sendoor bereikt u comfortabel met uw vervoer-

middel nummer 1, de fi ets. Ook joggers vinden 

bij ons hun paradijs op de talrijke fi etspaden. 

Voor een sprong in het water nodigt de Drei-

ländersee in Gronau uit en in een landelijke re-

gio als het Westmünsterland is daarnaast nog 

heel veel ruimte voor paardrijders en golfers. 

Zowel met de caddy op de mooiste golfbaan 

of op klompen over de gemaaide akkers: golf-

spelen hoort in het Münsterland, want naast 

een 27-holes golfbaan in Ahaus vindt u hier een 

nieuwe volkssport: Boerengolf. Kom naar Süd-

lohn en Vreden-Zwillbrock en probeer het eens 

uit!

Een labyrint van mais

Midden door het veld gaat het ook in de zomer, 

als rechts en links van de paden in het maïs-

labyrint de metershoge planten staan. Wie in 

het labyrint in Südlohn of Vreden de weg vindt, 

wordt uiteindelijk beloond met een mooi uit-

zicht vanaf de uitkijktoren over de doolhof van 

wegen door het maisveld, die natuurlijk niet zo 

eenvoudig te overzien is als ons fi etsnetwerk.

Stoppen en afslaan

„Alleen in
 beweging

 

zit leven.“
- JACOB BURCKHARDT 
(1818-97)

Golfbaan in Ahaus-Alstätte
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Info
Boerengolf !

Hebt u wel eens klompen gedragen? De tra-

ditionele werkschoenen uit het Münsterland 

zijn sterk en prettig bij het tuinieren– vooral 

klompen zijn echter heel fl exibel. Want sinds 

kort zijn zij sporthulpmiddel bij Boerengolf, 

met klompen aan een bezemsteel zoals golf-

clubs. Daar houdt de vergelijking wel op. Het 

spel gaat verder dwars over velden en akkers. 

Gaten zijn er genoeg, maar het belangrijkste 

is de hilarische pret.

Wie er geen genoeg van kan krijgen, “strijdt” 

bij het open “Deutschen Meisterschaft im 

Bauerngolf” in Südlohn met sportieve ambi-

tie en teamspirit om de “Gouden Klompen” 

en het overvloedige prijzengeld.

 Zaterdag:
Introcursus 
Golfclub 
Ahaus!
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Vakantie betekent natuurlijk ook altijd: veel tijd 

tot je beschikking hebben om alle stress te ver-

geten. Midden in de natuur, op goed bewegwij-

zerde fi etspaden en met tussenstops bij his-

torische plaatsen, ontdekt u het Münsterland 

het beste per fi ets. Maar dat is geen must: Bind 

de inline skates maar onder of trek uw wandel-

schoenen aan en test de wegen op deze manier 

– ze zijn ervoor gemaakt! 

Om u echt te laten verwennen, kunt u ook alle 

apparatuur aan de kant leggen: in het Sauna-

park in Gronau-Epe kunt u zich ontspannen, 

leuke gesprekken hebben en daarbij ook nog 

iets voor de gezondheid doen.

Golfslagbad of overdekt zwembad?

In het nieuwe combibad “AquAHAUS” maakt 

het niet uit wat voor weer het is. Het golfslag-

bad van het openluchtbad belooft naast heel 

veel pret ook spanning. Pak ik die golf, of pakt 

die golf mij? Zowel zomers als ’s winters biedt 

het Westmünsterland een gevarieerd “zwem-

landschap” voor baantjestrekkers, duikers en 

minispetteraars.

Als de volgende hoeveelheid vers water voor 

het openluchtbad toch sneller uit de lucht valt 

dan voorzien, dan kunt u uw zwembadbezoek 

op talrijke plaatsen gezellig overdekt voortzet-

ten.

Ontspannen en 
bewegen
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Combibad AquAHAUS, Ahaus

SAUNAPARK EPE, Gronau-Epe
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· individuell gestaltete Zimmer mit Bad oder Dusche/

Of u nu naar Stadtlohn komt, om het prachtige Westmunster-land te ontdekken of dat u voor zaken hierheen komt: Residenz Hotel Loen is een ideaal startpunt voor allerlei activiteiten: Kastelenroutes, huifkartochten, antiquiteiten-markten in Nederland etc..

Als u zin hebt in een ontspannen sfeer te genieten van een lekker biertje en een luchtig gesprek, dan nodigen wij u van harte uit in onze bistro ‘Uferlos’. Hét trefpunt in Stadtlohn voor mensen van alle leeftijden, die zin hebben in leuke 

ontmoetingen en ontspannen plezier. In de zomer ook met terras aan de oever van de Berkel.
In ons stijlvolle restaurant kunt u in een heerlijke ambiance ervaren, wat topkoks onder verfi jnde Munsterlandse kooktraditie verstaan.

Nieuw: nu ook met fi etsoplaadpunt!

RESIDENZ HOTEL LOENPfeifenofen 2 · 48703 StadtlohnTelefoon 0049 2563 913-0 · Fax 0049 2563 913-100www.hotel-loen.de · info@hotel-loen.de

Maakt het u 

   makkelijk!

 Het kleine dorp
     in het Munsterland
Het kleine dorp in het Munsterland biedt energiek verzet tegen eentonige en slaapverwekkende 

feestjes! Een dorp, dat uniek is in Duitsland. Elk weekend ontmoeten feestgangers, groepen of 

groepjes elkaar, die een rustieke ambiance en vrolijke sfeer waarderen. Ook voor fietsers heeft 

het hotel- en recreatiepark speciale aanbiedingen in petto.

 
Speciaal voor clubreisjes en uitstapjes  

een geliefd reisdoel. Met gelijkgestemden  

    dansen, gezellig samenzijn, kletsen en  

              gebruik maken van het uitgebreide  

                      recreatieaanbod. 

 
                 Hier valt wat 

                       te beleven!

Van feestschuur en discotheek,

     moderne evenementenhal,

          ‘Sofakneipe’ met bowlingbaan

               tot muziekcafé en restaurants  

                  – hier is voor ieder wat wils!

Haidkamp 1 · 48739 Legden 

www.dorf-muensterland.de

Diverse zalen voor vergaderingen  

en evenementen staan ter  

beschikking. Wij beschikken over 

7 conferentie-/banketzalen voor 

tot 1.400 personen.

www.aquahaus.eu

Ready for

Op naar Ahaus!



Barokkerk, Vreden- Zwillbrock

Historisch raadhuis, Schöppingen

Fietsen in het Münsterland is vakantie in opti-

ma forma – en cultuur snuiven hoort daar ook 

bij. De fi etsers verplaatsen zich met elke kilo-

meter over de sporen van vorstbisschoppen, 

graven, ondernemers en boeren, die zich hier 

in de afgelopen eeuwen hebben gevestigd.

Kerken sinds 12 eeuwen

Kerken zijn ook altijd plaatsen waar architec-

tuur en kunst samenkomen. In het Westmüns-

terland worden al 1200 jaar kerken gebouwd, 

uitgebreid en verfraaid. De gotische parochie-

kerk St. Brictus in Schöppingen stamt uit de 

tijd rond 1100 en bevat mooie bezienswaardige 

wandschilderingen en een in het jaar 1455 ver-

vaardigd, prachtig beschilderd vleugelaltaar. De 

St.-Otger-Kirche in Stadtlohn verhaalt ervan, 

want zij is een van de vier oorspronkelij-ke paro-

chies van het in 805 gestichte Bisdom Munster. 

In Legden-Asbeck zijn delen van het voormali-

ge adellijke vrijzinnige damesstift (bijvoorbe-

eld het dormitorium) behouden respectievelijk 

weer opgebouwd en dienen als geliefde plek 

voor kerkelijke en wereldlijke cultuur. Er wor-

den stads- en stiftrondleidingen aangeboden. 

Van het voormalige Stift Vreden is de Stiftskerk 

nog behouden en in de nabijheid zijn recentelijk 

fundamenten uit de 9e eeuw onder de huidige 

Georgskerk gevonden. Schitterende barok is te 

ontdekken in Vreden-Zwillbrock: de voormali-

ge kloosterkerk is de bestbewaarde barokkerk 

in het Münsterland. In Südlohn is oog voor het 

detail belangrijk, want in de Vituskerk hebben 

kunstenaars uit de laatgotische periode omvan-

grijke gewelfschilderingen achtergelaten.

Fietsen en tijdreizen

Kasteelpoort, Heek-Nienborg

Damesstift, Legden-Asbeck

Info
Pelgrim te fi ets

Jaarlijks ruim 70.000 pelgrims bezoeken het 

Mariabeeld in het bedevaartsoord Schöppin-

gen-Eggerode – veel daarvan met de fi ets. Voor 

toeristen en pelgrims is de route heel eenvou-

dig: Eggerode ligt aan de Vechtetalroute en is 

daarom een ideale tussenstop langs het me-

anderende riviertje de Vechte. In de dorpskern 

van Schöppingen, die tot ver over de grenzen 

bekend staat als kunsthistorisch kleinood, ont-

dekt u het in Renaissancestijl gebouwde “Alte 

Rathaus” uit 1583.

St.-Vitus kerk, Südlohn

20 21

  14.30 uur  Rondleiding  dormitorium   Asbeck



De schoonheid van de regio werd al eeuwen 

geleden gewaardeerd door vorstbisschoppen 

en graven: burchten, waterkastelen en heren-

huizen getuigen van adel in het Münsterland. 

De vorstbisschoppen van Munster hadden 

in Ahaus hun zomerresidentie. Tegenwoor-

dig is het barokkasteel door zijn kasteelcon-

certen bekend en als historisch middelpunt 

van de stad. De huidige bewoners van Haus 

Egelborg aan de rand van Legden zijn echte 

Münsterlanders: Over hun landgoed lopen 

talrijke fi etsroutes.

Sporen van voornaam leven vindt u ook in 

Südlohn bij kasteel Oeding of bij de oude 

burcht in Heek-Nienborg. Word zelf ook eens 

kasteelheer en geniet van een overnachting in 

de hotelkamers op Nienborg of in het Burgho-

tel Oeding. Beschouwelijker en bescheidener 

leefden de oer-Münsterlanders rondom de 

adellijke hofstedes. In het centrum van Leg-

den met zijn vakwerkhuizen is nog te zien, 

hoe de burgers destijds van het Münsterland 

hebben genoten.

D h h id d i d l
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Haus Egelborg, Legden

St. Otger, Stadtlohn

Düstermühle, Legden

Wassermühle Nienborg

Kasteeltoren, Oeding

g ,

Haus Lohn, Südlohn

Info
Münsterlandse gastvrijheid

Wilt u exclusief, traditioneel, familiair of avon-

tuurlijk – een strobed of een kasteelhotel? Het 

westelijke Münsterland onderscheidt zich door 

zijn hartelijke gastvrijheid. Individuele kamer-

bemiddeling, interessante hotel-hopping van 

plaats naar plaats, spannende tourtips en rou-

temateriaal – de plaatselijke VVV’s adviseren u 

graag. (Zie omslag.)
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Haarmühle, Alstätte



De geschiedenis van het Münsterland ligt 

letterlijk op een paar meter naast de fi etspar-

keerplaats. De historie ligt hier bij wijze van 

spreken op straat. In elke stad tonen musea, 

hoe de Münsterlanders in vroeger tijden leef-

den, werkten, aten en leerden. Levendig, beel-

dend en natuurgetrouw ervaart u dat aan de 

Vredense Butenwall: het Hamalandmuseum 

is het grootste cultuurhistorische museum 

in het Westmünsterland. Hier is alles te zien, 

wat land, dier en mens in de afgelopen eeu-

wen in de regio hebben ondervonden – en 

in de historische boerderij van het museum 

kunt u tegenwoordig zelf ervaren, hoe er 

in de 18e eeuw als Münsterlander werd ge-

leefd. Wilt u helemaal terug in de sfeer van 

de goede oude tijd: in het Schulmuseum in 

het Ahauser kasteelpaviljoen beleeft u de 

“Ernst van het leven” uit vervlogen tijden. 

Naast telraam, dicteeschrift en de traditione-

le houten schoolbanken kunt u hier ook de 

geschiedenis van het Duitse schrift bekijken 

en uitproberen. Het internationaal bekende 

dorp Schöppingen bestaat uit twee compleet 

gerenoveerde boerderijen. Taak van het kun-

stenaarsdorp is literatuur en beeldende kunst 

intensief te bevorderen, door het verstrekken 

van studiebeurzen aan auteurs en beelden-

de kunstenaars. De stiftsdocumentatie in 

het dormitorium in Legden-Asbeck geeft een 

overzicht van de voormalige stiften in het ge-

hele Münsterland.

Over schooltassen en (langspeel-)platen

Het Gronause rock’n’popmuseum herbergt 

de wat jongere muziekgeschiedenis. Het in 

Duitsland unieke museum in de geboortestad 

van Udo Lindenberg, nodigt uit om te dansen 

en te verwonderen. Van ABBA tot Zappa is 

hier de gehele rock- en popcultuur vertegen-

woordigd. Gebruik uw bezoek ook om een 

wandeling over het Inselpark te maken. De 

daar gebouwde piramide ter gelegenheid van 

de grensoverschrijdende Landesgartenschau 

in 2003 biedt u een prachtig uitzicht over het 

gehele terrein van de voormalige Gronause 

textielindustrie en de binnenstad.

Langsrijden en induiken

„De kunst van uitrusten maakt deel uit van de kunst van werken.“
- JOHN ERNST STEINBECK 

rock‘n‘popmuseum, Gronau

- JOHN ERNST STEINBECK

CCUULLTTUUUURR

Hamalandmuseum, Vreden

Klompenmakerij

in Ahaus-Wessum

Glockenmuseum, Gescher

Handwerk is al eeuwenlang de basis van de 

Münsterlanders. Maar niet alleen in het muse-

um zult u de energieke arbeiders terugvinden. 

Veel van het oude handwerk wordt tegenwoor-

dig nog steeds in het Münsterland uitgeoefend. 

Sinds de 13e eeuw worden in Gescher klokken 

gegoten. In het plaatselijke Glockenmuseum 

ervaart u als bezoeker, hoe daarnaast in 

de gieterij nog steeds gewerkt wordt – voor 

het carillon in Tokio of voor het Vaticaan. Wat 

in Gescher de klokken zijn, is in Stadtlohn de 

aluinaarde en in Ahaus en Legden de klomp: 

op elke hoek vindt u traditioneel handwerk – en 

nog volop in beweging!

Pottenbakkerij in Stadtlohn
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In Hotel Schepers**** in Gronau in het
 aantrekkelijke dorpje Epe is traditie en culinaire liefde 

direct voelbaar. Wij willen graag dat u zich in onze 
mooie ruimtes prettig voelt!

Fam. Schepers

• Smaakvolle hotelkamers en suites

•  Fietsarrangement v.a. 75,00 p.p. 
inclusief halfpension en nog veel meer.

•  Nieuwe sauna- en wellnesslounge 
met panoramisch uitzicht

• Uitstekende verse keuken

• Schitterende ligging in het park met rivier

Veel aanbiedingen onder: www.hotel-schepers.de 
of telefonisch + 49 (0) 2565 - 933 20. 

Schepers Hotel-Restaurant
Ahauser Str. 1 · D - 48599 Gronau

Haulingort 30 · D-48739 Legden
Tel. +49 0 25 66 / 93 00-0

Fax +49 0 25 66 / 93 00 60
www.landhotel-hermannshoehe.deinfo@landhotel-hermannshoehe.de

Hartelijk welkom … 
…bij ons op Hermanns Höhe. In ons modern uitgeruste landhotel en restaurant met regionale keuken verwennen wij u met comfort en service. 

Voor recreatiegasten, congressen en groepen een plek van ontspanning en inspiratie, gelegen in het dahliadorp Legden, het hart van Münsterland. Verheugt u zich op een verzorgde ambiance met traditie en gastvrijheid.

•  55 hotelkamers ***superior
• Badkamer / WC / föhn / tv
• Telefoon, internetaansluiting, w-lan•  Barrièrevrije hotelkamers
•  Hotelarrangementen en aanbiedingen• Wellnessoase met zwembad
• Sauna, sanarium, solarium
•  Huurfietsen, tips voor uitstapjes, 

wandelroutes
• Restaurant
•  Ontbijtbuffet, lunch (ma – vr voordelige dagschotels, zie internet)
• Koffie met gebak, diner
• Kegelbaan, kinderspeeltuin
• Barbecuehut met vogelschietterrein• Terras
•  “Treff 1884” Sky sportbar
•  Evenementen- en congresruimtes tot 350 personen

Dagelijks doorlopend geopend

Sinds 1884
„Wees goed v

oor 

je lichaam, 
zodat je 

ziel zin heef
t daarin 

te wonen.“
- TERESA VON ÁVILA

Wij bieden u bezichtigingen met gids op 

elk uur van de dag en‘s avonds. 
  Met dormitorium, Stiftsmuseum, 

kloostergang, abdissenhuis, romaanse kerk

of

  Feuerstättenmuseum in de Hunnenpoort 

en de Spieker

Stiftsdorf Legden-Asbeck
Tel.: 0049 (0) 25 66 - 90 94 19

Mobiel: 0049 (0) 151 56 14 34 54

info@heimatverein-asbeck.de
www.heimatverein-asbeck.de 

 

Openingstijden Stiftsmuseum:

April - Oktober • Za./zo.: 14:30 - 17:30 uur
gratis entree

Stiftsdorf Asbeck

Het doel van uw uitstapje:



Eenmaal op de fi ets, eenmaal in beweging, 

wenkt in het Münsterland op elke hoek het 

thuisland van de fi ets: Nederland, met zijn idylli-

sche molens en moderne winkelcentra. Via veel 

wegen bereikt u ons mooie buurland. Start in 

Gronau en beleef op de Dinkelstein-Kunst-Route 

de afwisselende natuur en de “Parels” van de 

voormalige grensoverschrijdende Landesgarten-

schau. Vanuit Ahaus lokt de uitspanning Haar-

mühle, gelegen aan de groene grens; vanuit Süd-

lohn wandelt u over het “Kommiesen Patt”, de 

oude smokkelpaden en vanaf Vreden kruist u de 

grens te water – bijvoorbeeld met de kano over 

de Berkel. 

TOP – Toeristisch Opstap Punt

Overstappen en oriënteren – de auto uit en 

verder op de fi ets of in de wandelschoenen. 13 

TOP’s langs de grens wijzen op plaatsen langs 

de attractieve routes en op de bewegwijzerde 

TOP-Route “ervaart” u telkens de hoogtepunten 

van de omgeving.

Frikadel speciaal of patatje met?

Smullen, shoppen, wandelen kunt u in de uni-

versiteitsstad Enschede. Bij een bezoek aan de 

weekmarkt moet u het aanbod van de visven-

ters niet aan u voorbij laten gaan. In het cen-

trum vindt u gezellige winkels, die zich tussen 

de grote winkelcentra bevinden. Bekijk ook de 

gezellige buurplaatsen Losser, Haaksbergen 

en Winterswijk – de charmante kleine steden 

met fl air.

En wat wordt het voor u: frikadel speciaal of 

patat met?

Doorfi etsen en grenzen overschrijden
e

en 

„Wie zelf nie
t beweegt, 

kan ook nie
ts in 

beweging bren
gen.“

- RALF S. KASSEMEIER

Info
Kanovaren over de Berkel

Tussen april en oktober hebt u de keuze: gaat 

u met de fi ets de grens over of probeert u 

het over het water? Bij een kanotocht over de 

Berkel hebt u niet alleen veel pret, maar ziet 

u onze fi etspaden ook eens vanuit een ander 

perspectief. Vanuit Vreden staat een groot 

aanbod vaste routes ter beschikking.

GGRREENNSSBBEELLEEVVIINNNGGEEENNN

GRE

28 29

 Komende   zaterdag:  Weekmarkt in Enschede met  
tante Renate



U voelt zich als op uw bank thuis, luistert naar 

de overweldigende klanken van een wereld-

bekende opera, kijkt met verbazing naar de 

ronddraaiende dansers en op de achtergrond 

ziet u de laatste zonnestralen van een heerlijke 

zomerse dag – een droom? Geenszins, alleen 

de mooiste beschrijving van uw komende mu-

ziekbeleving: “Spectrum” heet uw vakantie-

operafestival op de markt van Stadtlohn.

Eiken en lindebomen als concertdak

Vergeet Bayreuth of Salzburg – bij een cultuur-

tour per fi ets hoort in het Münsterland ook 

een openluchtconcert. In Ahaus kunt u daarbij 

tussen klassiek, pop of schlagers kiezen: Tij-

dens de muziekzomer in de kasteeltuin vindt 

iedere muziekliefhebber wel wat. En onder de

eeuwenoude bomen van het kasteel Ahaus 

vinden fi etsers een heerlijk moment van ver-

strooiing.

Dansend in de nacht

Het echte “dansen tot je erbij neervalt” kunt 

u in Dorf Münsterland in Legden. Van disco 

tot feestschuur. In het feestdorp met het eigen 

hotelbedrijf – voor elke leeftijd en elke muziek-

smaak is er wel wat.

Luisteren en meezingen

Dorf Münsterland

Concert voor kasteel Ahaus

„Spectrum” in Stadtlohn

rrrlllaaaaand

Jazzfeest in Gronau

Dorf Münsterland, Legden

Disco in Dive, Ahaus

Info

3130

Jazz, blues, klassiek

U bent liefhebber van een bijzondere mu-

ziekrichting? Dan bent u in het Münsterland 

op de juiste plaats. Eind april ontmoeten in 

Gronau de vrienden van dixieland tot swing 

elkaar tijdens het Jazzfestival. Met Pinkste-

ren vindt het familietreffen van de blues-fans 

in Schöppingen plaats, op het tweedaagse 

bluesfestival bij het Vechtebad. De Landes-

musikakademie NRW in Heek-Nienborg is 

het gehele jaar centrum voor muzikanten en 

toehoorders van barok- tot twaalftonenmu-

ziek.
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Wat hebben veehandelaars, huisvrouwen, 

jeugd en koopjesjagers met elkaar gemeen? 

Zij ontmoeten elkaar op de laatste maandag 

in augustus en het daarvoor liggende weekend 

in Legden aan de Düstermühle.

De grootste veemarkt in het Münsterland is 

al lang geen handelsplaats meer alleen voor 

koeien en kippen. Winterjacks, allerlei attribu-

ten voor huis en tuin en kermisattracties voor 

eventjes tussendoor tot laat in de nacht – dat 

is de Düstermühlenmarkt. Of wilt u graag in 

een bloemenzee duiken? Ga dan naar het dah-

lia-kinder-bloemencorso in Legden, waar eens 

in de drie jaar op de derde septemberzondag 

met tienduizenden dahlia’s versierde pronk-

wagens te bewonderen zijn.

32

Düstermühlenmarkt, Legden
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Veemarkten en bloemenzeeën

Bloemencorso, Legden

En dan is het tijd voor ontspannen en gezellig 

tafelen. Een vakantie wordt pas echt perfect, als 

de overnachtingaccommodatie klopt. De vele 

verschillende hotels en pensions in het westelijk 

Münsterland bieden de juiste sfeer om je pret-

tig bij te voelen. Van fraai design tot originele 

gastvrijheid overtuigen de logiesmogelijkheden 

in onze regio door de enorme diversiteit en een 

prettige prijs/kwaliteitverhouding.

Een ongecompliceerd boekingsysteem en top-

service geven u van het begin af aan het gevoel: 

hier ben ik een gewaardeerde gast. En uw gevoel 

zal u niet teleurstellen …

Ook de vergadermogelijkheden in het West-

münsterland maken een enorme groei door. 

Telkens meer ondernemingen, organisaties en 

verenigingen maken gebruik van de perfecte mix 

van een inspirerende omgeving en modern ver-

gadercomfort. 

Service

Betrouwbare informatie over de juiste accom-

modatie voor uw vakantie of over het passende 

aanbod voor uw vergadering verkrijgt u bij de 

partners van de Tourismus-AG Westmünster-

land (zie contactgegevens op de achterzijde van 

deze brochure).

Toosten en 
inchecken
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Burgplatz 1

46354 Südlohn-Oeding

Tel. (+49) 02862 / 5830

Fax. (+49) 02862 / 58370

www.burghotel-pass.de

seit 1849

Kirchplatz 8

46354 Südlohn

Tel. (+49) 02862 / 9804 0

Fax. (+49) 02862 / 9804 44

www.hotel-nagel.de

„Midweekarrangement“
„Midweekarrangement“

•  4 overnachtingen in een 

2-persoonskamer met ontbijtbuffet

•  Aankomst zondag of maandag 

•  Kaartmateriaal naar keuze voor 

wandel- of fi etstochten

•  Prijs per persoon in 2-persoonskamer  

 
149,00 €

• Prijs per persoon in torenkamer   

 
198,00 € 

•  Toeslag 1-persoonskamer 

per persoon       21,00 € 

• Ook mogelijk met halfpension 

•  3-gangen ‘Burggefl üster-menu’ of 

buffet ’s avond per persoon   

 
17,50 €

Ons arrangement:
Ons arrangement:

• Aankomst vrijdag

• Vertrek maandag

•  Weekend all in 222,00 € 

per 2-persoonskamer (2 pers.)

• Incl. ontbijt en avondmaaltijd

•  Idem 1-persoonskamer aanbieding   

  
122,00 € 

Inche
cken
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•  Gezellig hotel-restaurant in Westfaalse stijl met 
open haardvuur en veel huisgemaakte specialiteiten, 

bijv. huisgerookte Munsterlandse  ham, marmelades 

en con  turen, zelf  gebakken brood etc …
•  Beschut zonneterras•  8 comfortabel ingerichte kamers; 2 sterren Superior 

classi  catie op absoluut rustige locatie
•  Uitstekende, regionale – en seizoenskeuken
•  Fietsvriendelijk, kindvriendelijk•  Midden in de bedevaartsplaats gelegen

Vechtestr. 24· 48624-Schöppingen/Eggerode
Tel.: 0049 2545-93030   www.landhaus-penz.de· info@landhaus-penz.de 

Geopend: dagelijks 12-22 uur / donderdags gesloten



1   Ahaus Marketing & Touristik GmbH
Oldenkottplatz 2 · D-48683 Ahaus
Tel.: 0049 2561/44 44 44
Fax: 0049 2561/44 44 45
E-Mail: marketing@ahaus.de
www.ahaus.de

2   Stadtmarketing Gescher GbR
Lindenstraße 2 · D-48712 Gescher
Tel.: 0049 2542/9 80 11
Fax: 0049 2542/9 80 12
E-Mail: stadtinformation@gescher.de
www.stadtmarketing-gescher.de

3   Touristik-Service en Stadtmarketing 
Gronau
Bahnhofstraße 45 · D-48599 Gronau
Tel.: 0049 2562/99 00 6
Fax: 0049 2562/99 00 79
E-Mail: touristik@gronau.de
www.gronau.de

4   Gemeente Heek
Bahnhofstraße 60 · D-48619 Heek
Tel.: 0049 2568/93 00 0
Fax: 0049 2568/93 00 40
E-Mail: info@heek.de
www.heek.de

5   Verkehrsverein Legden e. V.
Hauptstraße 17 · D-48739 Legden
Tel.: 0049 2566/95 03
Fax: 0049 2566/95 05
E-Mail: vvlegden@t-online.de
www.vvlegden.de

6   Verkehrsamt Gemeente Schöppingen
Amtsstraße 17 · D-48624 Schöppingen
Tel.: 0049 2555/88 21
Fax: 0049 2555/88 11
E-Mail: gemeinde@schoeppingen.de
www.schoeppingen.de

7   SMS-StadtMarketing-Stadtlohn e. V.
Dufkampstraße 11 · D-48703 Stadtlohn
Tel.: 0049 2563/9 72 00
Fax: 0049 2563/26 62
E-Mail: tourismus@stadtlohn.de
www.stadtmarketing-stadtlohn.de

8   Touristinfo Südlohn – SOMIT e. V.
Winterswyker Str. 8 · D-46354 Südlohn
Tel.: 0049 2862/41 76 26
Fax: 0049 2862/41 81 05
E-Mail: touristinfo@suedlohn.de
www.suedlohn.de

9   Vreden Stadtmarketing GmbH
Markt 7 · D-48691 Vreden
Tel.: 0049 2564/46 00
Fax: 0049 2564/3 17 44
E-Mail: info@stadtmarketing-vreden.de
www.stadtmarketing-vreden.de
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i     Toeristische informatie, kamerverhuur, individuele programma’s en arrangementen
Wij adviseren u graag: Uw WestMünsterland Touristik


