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Vannacht slecht geslapen door een pijnlijke spier in mijn linker bovenbeen. De extreme 

kou en de zware inspanningen eisen hun tol. Flink warm inpakken vandaag dus en 

regelmatig een pauze om op te warmen.  

We ontbijten gezellig met onze gastvrouw Rosemarie. Wederom een bijzondere 

kennismaking hier in Tubbergen, bij de koeien. Rosemarie is voorzitster van de 

plaatselijke Rode Kruisvereniging en daarnaast doet ze veel projecten in Afrika. Onder 

andere in Oeganda. Wat kom ik veel mensen tegen die zich belangeloos inzetten voor de 

medemens. Ook hier weer had ik nog dagen gespreksstof, maar de actie en 

Grubbenvorst wachten. Ik moet dus door. Na een hartelijk afscheid zitten we weer op 

de fiets. De wind is niet kapot te krijgen, maar ook wij niet. We vechten ons er 

doorheen. Gelukkig hoeven we vandaag maar een klein stuk omdat ik gisteren mijn 

rustdag heb overgeslagen. Daar zijn we nu heel erg blij om want met deze wind hadden 

we het vandaag nooit zo ver gered. We besluiten om in Oostmarsum te pauzeren om mijn 

spieren warm te krijgen en wat rust te gunnen. 

Daar is echter op maandag alles gesloten. Als we in de ijzige kou ons afvragen wat nu te 

doen, komt er iemand uit het tegenover gelegen restaurant en zegt dat ze eigenlijk 

gesloten zijn, maar voor ons wel een kopje koffie willen maken. Hartverwarmend! We 

gaan naar binnen in het prachtige restaurant Ossenvoort.  

 

 

 

Onze barmhartige Samaritaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prachtig Twente! 

 

 

 

 



 

En weer is hier een designer aan het werk geweest. Wat een sfeervol restaurant. Het 

café dat er bij hoort is een gezellig bruin type. We krijgen lekkere koffie en een 

heerlijk stuk appeltaart. In de tijd echter dat de eigenaresse voor ons bezig is, loopt de 

tent vol. Er waren dus meer mensen op zoek naar warmte en koffie. Mevrouw komt uit 

de keuken en kijkt verbaasd naar haar ineens volle kroeg. Dit is lachen. Maar niemand 

hoeft te vertrekken. Ze helpt gewoon iedereen gastvrij aan een warme versnapering. 

Een barmhartige Samaritaan! 

Elke vijf meter is een foto waard! 

 



 

 

Uitzicht vanaf ‘ons’ huisje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na dit geweldige incident fietsen we richting Denekamp. De omgeving is 

sprookjesachtig. Wat een mooie natuur. We waren nooit eerder in Twente maar dit is 

zeer zeker niet de laatste keer. We genieten volop ondanks de snerpende kou en de 

snoeiharde wind. Bij huize Singraven zien we nog een staaltje ambachtelijk werk. Twee 

mannen zijn bezig met het maken van een nieuwe molenas van Belingahout. Dat gaat 

volgens de heren veel langer mee dan eikenhout. Het stuk is ongeveer 5 meter lang met 

een doorsnede van een halve meter en weegt maar liefst twee ton. Het wordt uiteraard 

met een kraan straks aan de muur bevestigd. Ik hoop dat de muur dat zal houden. We 

groeten ze vriendelijk goedendag en fietsen verder. Om de vijf meter moet ik bijna 

stoppen voor een foto. Hier is gewoon alles mooi, alles bijzonder. 

 

Het schrijf-inspiratiehoekje… met de Dinkel bijna tot in de kamer! 

 

Omdat we niet precies weten hoe ver het nog is, eten we een frietje in Denenkamp. 

Terwijl we genieten van onze lunch belt een verontruste fysiotherapeute. Ze heeft het 

verhaal van Laurens gisteren gelezen en zit al in de auto om mijn spieren los te komen 

maken en in te tapen. En dat is nou precies de reden waarom ik geen ander wil. Een 

betrokkener therapeute dan Sigrid van Soest en haar geweldige team vind je nergens 

meer. Bedankt lieve Sigrid, maar zoals je inmiddels wel van me weet verdien ik de 

hoofdprijs voor eigenwijsheid. Het gaat inmiddels een stuk beter. En ik beloof je dat ik 

me meteen na de reis zal melden!!! 

 

 



 

 

We vervolgen onze route 

en gaan op zoek naar onze 

gastheer Herman in 

Losser. Een adres dat we 

via José Vercoulen 

hebben gekregen. 

Herman staat ons in de 

bittere kou buiten op te 

wachten en schiet 

plaatjes van onze 

aankomst. Heel grappig 

want ik wil vooral plaatjes 

schieten van deze beroemdheid waar we mogen overnachten. Ons logeeradres ligt nog 

een kilometertje verderop. Herman rijdt met de auto en een flinke tas boodschappen 

voor ons uit. We rijden een bospad op en net als ik denk aan het einde van de wereld te 

zijn ontwaren we een prachtig huisje. Het is alsof ik een sprookjesboek binnenstap. 

Verscholen tussen de bomen, aan de Dinkel, met een heerlijk brandende houtkachel. 

Rondom geen muren maar grote ramen die het bos in kijken. Het is net of je in de open 

lucht zit. Een zeer inspirerende omgeving.  

 



 

Hier zou je spontaan gaan schrijven of schilderen. De kachel brandt, er ligt een 

voorraad hout, de koelkast is gevuld, een ‘gouden’ bad op pootjes en heerlijke fauteuils 

voor de kachel. Als we samen met Herman koffie hebben gedronken en verhalen 

uitgewisseld hebben, verdwijnt onze gastheer het bos weer in.  

We zijn alleen met de dieren van het bos, net zoals in de prachtige sprookjes van 

Grimm. Ik bereid Herman er alvast op voor dat ik morgen niet meer weg wil! 

 

 

Uitzicht vanaf de andere 

kant van ons logeeradres! 

 

 

 

 

 

 

 

Met onze zorgzame 

gastheer Herman 

 

 



 

Nu zit ik hier fysiek te genieten maar mijn gedachten zijn bij mijn lieve vriend Servaas 

die vandaag een slechtnieuws gesprek had. Hoe oneerlijk kan het leven zijn? 

 

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen lieve mensen: GENIET, leef nu, stel niet uit tot 

morgen… 

 

In gedachten ben ik bij jullie en ik begin Grubbenvorst nu toch wel heel erg te missen. 

 

xxx 

Marlies 

Een van de prachtige huizen in Twente 

 


