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Vandaag moeten jullie genoegen nemen met mijn epistel. Marlies is doodmoe en heeft 
een blessure aan haar been opgelopen. Hopelijk is het niet ernstig. Ik zal haar vanavond 
eens masseren en warm wrijven op de pijnlijke plek. Vanochtend stonden we verkwikt en 
monter op. We hadden heerlijk geslapen. Na ons ontbijt hebben we de fietsen bepakt en 
de fiets van Marlies nog even doorgesmeerd. We vertrokken om 10.30 uur richting 
Hardenberg. We gingen zoeken naar de LF route die ons tot Marienberg zou voeren. Het 
eerste stuk hadden we wind schuin van achter, maar dit veranderde drastisch toen we 
naar het Oosten afbogen. Een snoeiharde koude wind van voor. We fietsen door het 
Vechtdal en inderdaad is het gevecht met de wind begonnen. Deze richting zal ons de 
komende twee dagen door het Twentse landschap voeren. Met helaas de koude 
Oostenwind als begeleider. Na het dorpje Sibculo fietsen we Twente in. Onze bedoeling 
is om tot Geesteren te komen. We fietsen langs het Geesters stroomkanaal. Inderdaad 
een kanaal dat stroomt en zelfs halverwege een waterval met vistrap heeft. De wind 
doet inmiddels flink haar werk en laat ons en zeker Marlies koud worden tot op het bot. 
Wat een ellende. Stopplaatsen zijn er niet en als we een etablissement zien is het 
gesloten. Eindelijk zien we dan het bordje Geesteren. Direct vooraan een drukke 
sporthal. Helaas besluit ik om verder het dorp in te fietsen op zoek naar een café of 
iets dergelijks.  



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Het lijkt prachtig weer… maar wij weten beter… 
 
 
Midden in het dorp gelijk twee cafés tegenover elkaar. Ook hier weer mijn beslissing om 
door te fietsen, want Tubbergen is nog maar vier kilometer. Na deze afstand zijn we in 
de plaats van bestemming. Marlies heeft een bed en breakfest gevonden, waar we ons 
lekker warm kunnen douchen. Hierna het dorp i op zoek naar een eetgelegenheid. En na 
het eten naar bed. Morgen de laatste dag in oostelijke richting met die vermaledijde 
wind van voren. Daarna moet het beter worden als we eindelijk naar het zuiden kunnen. 
 



 
 
 

 
 
 
 
Groetjes, 
Laurens  


