
 

 

 

 

 

 



Pelle's Deurningen 

Hoofdstraat 9, 7561 AB Deurningen 

 

1. Vanaf de parkeerplaats gaat u rechtsaf op de Hoofdstraat, richting de 

Deurningerstraat 

2. Hierna slaat u linksaf naar de Deurningerstraat/de N738 

3. De eerste weg rechtsaf naar de Saterslostraat, en daarna rechtsaf de postweg op. 

4. Ga links af de Voortsweg, deze weg gaat over in de Weerselerveldweg  

5. En dan Slaat u rechtsaf de Gunnerstaat in 

6. Rechtdoor op de aanleg.  

7. Hier volgt u de bocht mee richting Reutum/Ootmarsum de Legtenbergerstraat  

8. Deze weg gaar over naar de Agelerweg over het Almelo Noordhorn kanaal bruggetje, 

9. U komt Langs de gebroeders Poppink B.V., 

10. Hierna gaat u linksaf de Oppersveldweg, 

11. En daarna slaat u rechts af de Zonnebergweg in, 

12. Linksaf richting kruising u bent dan op de Weerselosestraat, 

13. bij de Oldenzaalsestraat slaat u linksaf richting centrum Ootmarsum, 

14. Sla de 2de straat rechtsaf de Grotestraat in, 

15. Sla in vervolg direct (20m) weer rechtsaf, de Oostwal op  

16. Blijf de Oostwal volgen grand café de wal zit aan de linkerkant  

 

 

 

Eet smakelijk! 
 

 

 

 

 

 

Grand Café de Wal 

Oostwal 6, 7631 EJ Ootmarsum 

 

 

 



Grand Café de Wal 

Oostwal 6, 7631 EJ Ootmarsum 

1. U gaat rechtsaf de Marktstraat in, 

2. Daarna rijdt u door tot de rotonde, 

3. Op de rotonde pakt u de 1e afslag Denekamperstraat richting Tilligte/Denekamp, 

4. Waarna u rechts afslaat Dusinkweg op, 

5. Eerst volgende kruising gaat u linksaf  en dan links aanhouden de Kooiweg op. 

6. Hierna gaat u rechtsaf de vlier weg op, 

7. En nog een keer rechtsaf de Hunneborgseweg op, 

8. Daarna gaat u Links de Hooimatenweg op  

9. hierna rechts de Damweg op  

10. Over het bruggetje, de straat wordt schiphorstduik, deze weg vervolgen. 

11. U komt over landgoed Singraven heen. 

12. U blijft rechtdoor gaan naar de molendijk,  

13. En daarna slaat Linksaf de Singravenstraat in, 

14. Op rotonde pakt u de  1ste afslag rechts de Ootmarsumsestraat op. 

15. Hierna slaat u Linksaf de Julianastraat in, 

16. U blijft rechtdoor rijden naar de Spittendijk  

17. En gaat u eerste rechtsaf de Churchillstraat in  

18. Rotonde de eerste afslag Nordhornsestraat in  

19. Recht voor u bevindt zich Twents eetcafé Melkbeernke 

 

 

Eetsmakelijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twents eetcafé Melkbeernke 

Vledderstraat 20, 7591 DJ Denekamp 



Twents eetcafé Melkbeernke 

Vledderstraat 20, 7591 DJ Denekamp 

 

1. U gaat linksaf de Meester Mulderstraat in langs de geldmaat  

2. Waarna u rechts afslaat de van der Heijdenstraat in  deze gaat over naar de 

Wilhelminastraat  

3. Hierna slaat u rechtsaf de Thonies van de Borchstraat in  

4. En daarna slaat u nog een keer rechts de Geert van Woustraat. 

5. Vervolgens links de Oldenzaalsestraat in. 

6. U gaat rechtdoor over de rotonde.  

7. De daarop volgende rotonde pakt u  de derde afslag in naar de Beuringenstraat  

8. Deze weg blijven volgen tot de Lossersedijk hier gaat u links af. 

9. Waarna u rechtsaf  gaat naar de Postweg   

10. En dan een stuk verder weer rechts de Oldenzaalsestraat op  

11. Hier pakt u de eerste twee stoplichten linksaf (richting Lonneker), 

12. Het volgende stoplicht gaat u rechtdoor, 

13. Daarna neemt u bij het stoplicht bij de Mac de linker afslag 

14. U gaat meteen links de fietsstraat op (Duivelsdijk op) 

15.  Hierna  gelijk rechts de Wiggersbos weg in  

16. Daarna slaat u rechts af Veendijk in   

17. Voor het ’t Sybrook gaat u links af de Linderesweg in 

18.  En dan gaat u rechtsaf de Landweerweg op  

19. Op de rotonde pakt u  tweede afslag de oude Deventerweg op  

20. Waarna u links de Vliegveldweg op gaat 

21. Hierna gaat u rechts de Snelleweg in gaat over na Vergertweg 

22.  En dan nog een keer rechts de Weerseloseweg op  

23. Hier gaat u de eerste weg rechts  
 

Eetsmakelijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcook's 

Weerseloseweg 356, 7522 PT Enschede 



 

Marcook's 

Weerseloseweg 356, 7522 PT Enschede 

 

1. U rijdt naar de Weerseloseweg ga hier linksaf , 

2. eerste weg slaat u links naar de Vergertweg, 

3. waarna u rechts gaat de Lonnekerveldweg op, 

4. en vervolgens links de Vergertsveldweg op.  

5. Daarna gaat u rechts bij de T-splitsing de Vergertweg op, 

6. U blijft rechtdoor de Vergertweg volgen, 

7. Waarna u rechts afslaat naar de Lonnekeresweg,  

8. En nog een keer rechts de Vliegveld weg op. 

9. Daar na gaat u links de Scholten Reimerstraat in, deze straat gaat over in de 

Lonnekermolenweg, 

10.  U steekt de Enschedesestraat over bij de Lutscher alm ( let op gevaarlijk kruispunt), 

11. u bent nu op Glanebruggestraat, 

12.  hierna bij de Y splitsing links aanhouden, de Lonnekermarkeweg op, 

13. Waarna u links afslaat de Hogeboekeleweg op deze rijdt u helemaal uit, 

14.  Dan gaat u de broekhoekweg oversteken naar de van Beethovenlaan, 

15.  Hierna gaat u rechtdoor de Vlasakker op en dan met de bocht mee, 

16.  Waarna u rechtsaf de Muchteweg op gaat,  

17. U blijft rechtdoor gaan Raadhuisstraat,  

18.  Hier slaat u de eerste straat linksaf de Kerkstraat in, 

19. En als laatste slaat u rechtsaf de Sintmaartenstraat in. 

20. Aan de linkerkant bevindt zich eetcafé ´t Raedthuys 

 

Eet smakelijk!  

 

 

 

 

Eetcafe ’t Raedthuys 

Sint Maartenstraat 57, 7581 AK Losser 


