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Als de eerste zonnestralen op het nog helemaal 

frisse groen van de weiden en de bomen dansen, 

maken ze ook de zin in vakantie, verkwikkende 

weekenduitjes en dagtochten wakker.

Het Tecklenburgerland nodigt u uit: kom kennis-

maken met het schilderachtige landschap met 

zijn uitgestrekte bossen, romantische heuvels en 

frisse meren, verblijf in de vriendelijke dorpjes 

en laat u verrukken door onze festivals, musea, 

toneelvoorstellingen en vele andere activiteiten.

Of u ons nu alleen, met het hele gezin of met een 

groep bezoekt: hier vindt u alles wat de waarde-

volste dagen van het jaar zo verkwikkend, avon-

tuurlijk en interessant maakt – in elk seizoen.  

Geniet van de schitterende natuur en gun uzelf 

ontspannen dagen, waaraan u met plezier terug 

zult denken. Neem de tijd voor elkaar en ervaar 

de veelzijdigheid van het Tecklen burgerland.

Wij verheugen ons op uw komst!

Tecklenburgerland Tourismus e.V.

Hartelijk welkom in het Tecklenburgerland
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Eenvoudigweg fantastisch
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Wandelen en walken in natuurpark 
 Teutoburger Wald – Wiehengebergte

De veters stevig vastgeknoopt, de rugzak 

 ingepakt en de wandelstok in de hand!

Hartelijk welkom in het Tecklenburgerland –   

een waar juweel voor wandelaars.

Ongerepte natuur, prachtige vergezichten en 

gastvrije mensen nodigen u uit om uit wan-

delen te gaan en het Tecklenburgerland in 

al zijn facetten te ontdekken. U kunt kiezen 

 tussen smalle paden en dromerige wegen 

door weiden en velden. Flauwe hellingen voor 

 recreatiewandelaars en kuiten-uitdagende berg - 

etappes voor sportievelingen lokken u met 

romantische plekjes om te pauzeren en met 

adembenemende uitzichten. Onze duidelijk 

gemarkeerde wandelpaden van diverse lengtes 

zijn probleemloos te combineren voor kortere 

dagwandelingen, maar ook voor meerdaagse 

of zelfs weken durende wandelingen.

Dus de natuur roept! 

Op naar het Tecklen burgerland!

Met wandelstok en hoed op pad in het Tecklenburgerland

Eenvoudigweg fantastisch



De bekendste wandelroute in het Tecklen burger-

land is de Hermannsweg. Hij vormt het hart van 

ons wandelgebied en loopt met een totale lengte 

van 172  km over een gebied van ongeveer 50  km 

door het Tecklen burgerland. Hij begint in Rheine, 

op de laagvlakte van het Münster land, en ein-

digt op de 441  meter hoge Velmers tot bij Lippe. 

Op het traject komt u vele bezienswaardigheden 

tegen, zoals de ‘natte driehoek‘ in Hörstel. Hier 

komen het Dortmund-Emskanaal en het Middel-

landkanaal bij elkaar. Een meer dan 100 jaar oud 

sluizencomplex trekt niet alleen de aandacht van 

technisch onderlegde wandelaars. Dan gaat het 

pad verder naar de Dörenther Klippen, waar de 

legendarische ‘hurkende vrouw‘, hoog op de kam 

van het Teutoburger Woud, de wandelaar een 

adembenemend uitzicht biedt op het Münster-

landse parklandschap.

De Hermannsweg brengt u van hieruit verder naar 

de kam van het Teutoburger Woud en doorkruist 

hierbij vele interessante historische dorpen,  zoals 

Tecklenburg. 

Hier getuigen veel oude vakwerkhuizen en een 

doolhof aan steegjes van cultuur en geschiedenis. 

Op de Marktplatz in Tecklenburg heeft u de keuze: 

landschappelijk aantrekkelijk is de gecertifi ceerde 

route langs de canyon, die door een steengroeve 

ontstond en nu een bescher-

md natuurgebied is. Historisch 

interessant is de route via Lee-

den met de voormalige cister-

ciënzerabdij en de stiftskerk 

uit de 15e eeuw. In Lengerich 

komen beide routes weer bij 

elkaar en voeren verder via de 

Schollbruch naar de Wester-

becker berg in Lienen, die met 

235 meter de hoogste ‘berg’ 

in het Münsterland is.Hier 

kunt u van een uniek verge-

zicht  genieten. Een bezoek 

aan bosrestaurant Malepartus 

in  Lienen is een bijzondere 

 ervaring.

Daarnaast nodigen de vele 

gezellige herbergen en cafés 

langs de weg uit tot een korte 

tussenstop.

De Hermannsweg
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In de voetsporen van marskramers en pelgrims

De Handelsweg en de route naar Santiago doorsnijden de regio
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Dörenther Klippen in Ibbenbüren

De wandelroutes die de voetsporen 

van marskramers volgen bieden een 

interessante blik op het landschap 

en zijn overvloedig voorzien van 

bezienswaardigheden. Een daar-

van is de Handelsweg, die over een traject van 

229 kilometer van Osnabrück naar Deventer loopt. 

In een lange mantel en met een hoge hoed op, 

met een meetlint en een aan een ketting hangen-

de schaar, trokken de marskramers vroeger met hun 

rollen linnen van de dorpen in het Tecklenburger-

land naar Nederland en Vlaanderen, maar ook naar 

Scandinavië en Rusland. Brenninkmeyer (C & A), 

Hettlage, Peek & Cloppenburg – de grond leggers 

van deze bekende textielwarenhuizen zijn 

hier als rondtrekkende handelaren begonnen. 

De ‘Marskramersroute’, de Töddenland-Rund-

wanderweg, leidt u op een indrukwekkende 

manier door de dorpen  Mettingen, Ibben-

büren, Recke, Hopsten en tot aan Emsland in 

het  zuiden, waar veel marskramerwoningen 

nog getuigen van het leven en werken en de 

 rijkdom van deze reizende handelaren.

Pelgrims op de route naar Santiago

De oudheidkundige commissie van Westfalen heeft 

verschillende middeleeuwse delen van de route naar 

Santiago de Compostela door Westfalen onder-

zocht en met bordjes aangegeven. Het eerste 

deel van route I, van Osnabrück naar Münster, 

heeft vijf etappes met een totale lengte van 

71  km en loopt in onze regio van Leeden 

naar Lengerich en  Ladbergen. De jakobs-

schelp, in heel Europa het symbool voor de  route, 

wijst de weg. De lengtes van de delen van de route 

zijn zeer divers. Er worden onderweg niet alleen 

betaalbare accommodaties voor pelgrims aange-

boden, maar ook gunstig geprijsde pelgrimsmenu’s 

zijn vanzelfsprekend. Bovendien kunnen de pel-

grims bij de stempelplaatsen het begeerde bewijs 

voor hun pelgrimspaspoort krijgen.

Routeplanner Hermannshöhen

De routeplanner biedt 66 pagina’s aan 

 nuttige informatie over wandelen op de Her-

mannshöhen, zoals tips voor een milieu-

vriendelijke reis met het openbaar  vervoer, 

routebeschrijvingen, wandelkaarten en 

hoogteprofi elen van de individuele etap-

pes. Met nog 14 uitgebreide exclusieve 

ideeën voor belevenisrijke dagtochten 

links en rechts van de beide wegen op de bergkam 

die rijk aan tradities zijn.
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Nordic walking & wandelpark Tecklenburgerland
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Foto: Exel

Circa 300  km lang, volledig beweg wijzerd 

en dus uniek in Noord-Duitsland, dat is 

 Nordic Walking & Wander park Tecklen

burger Land. 35 trails in verschillende 

moeilijkheidsgraden en zwaarte profi elen 

bieden nordic  walking- & wandel plezier 

voor jong en oud, voor getrainde spor-

ters zowel als beginners.

De routes in de dorpen Hopsten,  Recke, 

Mettingen, Lotte, Westerkappeln en  Ladbergen zijn 

vrij vlak en daarom vormen ze de perfecte basis-

voorwaarden voor beginnende nordic walkers. Korte 

routes langs het Dortmund-Emskanaal in Ladbergen 

of rond de dorpskern van Hopsten, of de ‘drie- in-

één’-variaties in Recke, Westerkappeln en Mettingen.

Op elke route vinden de nordic walkers en wande-

laars schitterende paden door bossen en weilanden, 

fantastische uitzichten en veel bezienswaardigheden.

Hörstel, Ibbenbüren, Lengerich, Tecklenburg en 

Lienen dagen nordic walkers uit met hun routes: 

hoogteverschillen tot 288 meter op een traject van 

17,6 kilometer, voornamelijk bos- en grindpaden en 

adembenemende uitzichten zijn er vanzelfsprekend. 

Wie zin heeft, kan ook proberen een nordic walking 

marathon van Riesenbeck naar Lienen te volbrengen. 

Wie meer van wandelen houdt, doet het wat rustiger 

aan en geniet van het landschap en de natuur.

De thematische trails (een education-trail – in Hörstel 

rond de Torfmoorsee, om kennis te maken met nordic 

walking, een team-tour-trail – in Brochterbeck, een 

route voor groepen met oefeningen voor partners, en 

in Lienen en Lotte een fi tness-trail) completeren de 

routesuggesties.

Aan het begin van de trails staat een overzichtsbord, 

waarop de lengte van de routes, het soort pad en het 

hoogteprofi el aangegeven staan.

Onze pocketguide met een uitgebreide beschrijving 

van alle routes en vier waardevolle wandeltips is op 

ons kantoor verkrijgbaar. 
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Over dinosaurussen, Romeinen en vredesonderhandelingen

UNESCO geopark TERRA.vita

Wist u dat? Tecklenburgerland is onderdeel van 

een geopark! In Duitsland bestaan sinds 2003 

 geoparken. Intussen zijn er elf nationale geoparken. 

Maar waardoor kenmerken geoparken zich?

Een geopark is een gebied met landschappelijke 

of geologische bijzonderheden met een natio-

nale betekenis. Deze gebieden vormen een uniek 

landschap, met vindplaatsen van bijzondere 

 fossielen of mineralen en / of belangrijke 

geologische  formaties. Hier ligt 300 

 miljoen jaar geschiedenis van de  aarde 

vlak bij elkaar: bijvoorbeeld sporen van 

dinosauriërs of resten van gevechten 

tussen Romeinen en Germanen.

De UNESCO is een aantal jaren 

 geleden begonnen met een internatio-

naal netwerk van geoparken. Alle ge-

oparken worden beoordeeld volgens 

wereldwijd geldende criteria. Voor 

opname in het wereldwijde netwerk 

worden de parken bezocht en beoordeeld door 

internationale deskundigen.

De Vrede van Westfalen – bij iedereen wel-

bekend – betekende het einde van de Dertig-

jarige Oorlog (1618 – 1648), die begon met de 

Praagse Defenestratie.

Bij ons hebt u de mogelijkheid om een klein 

stukje mee te lopen over de weg die de ‚vredes-

ruiters afl egden. De weg voert over een lengte 

van circa 73  km van Münster naar Osnabrück 

en doorsnijdt zodoende het Tecklenburgerland. 

 Onderweg komt u langs de waterburcht Haus 

Marck, waar de voorbereidende onderhande-

lingen voor de Vrede van Westfalen plaatsvon-

den. Bijna 200 jaar later werd op Haus Marck, 

Friedrich von Bodelschwingh geboren, de ver-

nieuwer van de Bethelsche scholen. Een vast 

 onderdeel van het culturele jaarprogramma 

wordt gevormd door de slotconcerten en de 

 lezingen in de ridderzaal van de waterburcht. 

Vanwege de bijzondere ambiance is de histo-

rische districtsbestuurszaal ook populair voor 

huwelijksvoltrekkingen.

Let ook op de meer dan 400 vredeseiken, die in 

de periode 1994 – 1998 door prominenten langs 

de route zijn geplant als symbool voor de vrede.

Westfaalse vredesweg
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Van gezinsvriendelijk fietsen 
 tot sportieve ervaring

Fietsplezier met profiel

Fit en actief

De fietsroutes in het Tecklenburgerland zijn 

 gezinsvriendelijk, het hele jaar te berijden en 

 uiteraard goed bewegwijzerd. U fietst over geasfal-

teerde  wegen en paden midden in de natuur langs 

 idyllische vijvers en meren, door romantische bossen 

of  uitgestrekte veen- en heidelandschappen. 

Van gemoedelijke recreatieroutes dwars door 

 idyllische landschappen tot en met sportieve  tochten 

met stijgingen, snelle afdalingen en fantastische uitzi-

chten met een veeleisende route – de keuze is groot. 

Ontdek oude molens en vakwerkhuizen, kronkelende 

straatjes en steegjes alsmede historische dorpskernen. 

Opdat iedereen, die op het laatste moment een 

tochtje in het Tecklenburgerland wil maken, niets in 

de weg staat, bieden talrijke fietsenverhuurpunten 

 verschillende fietsen aan. Bovendien is er een flink 

aantal uitstekende Bed + Bike-gastenverblijven met 

een gegarandeerd fietsvriendelijke service.
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Pak de fi ets!

100kastelenroute

Langs indrukwekkende kastelen, schitterende burchten 

en indrukwekkende herenhuizen loopt de noordelijke 

lus van de 100-kastelenroute, vanaf het vlakke park-

landschap rond Münster naar het fraaie Tecklenbur-

gerland. Combineer genieten van de natuur met de 

schoonheid van de opzienbarende bouwcultuur.

Vredesroute

Wie kent hem niet, de Vrede van Westfalen, die in 1648 

een einde maakte aan de Dertigjarige Oorlog. Bij ons 

kunt u per fi ets het historische pad van de vredesrui-

ters volgen, die indertijd de vredesonderhandelingen 

voerden en met berichten heen en weer reisden tussen 

Münster en Osnabrück.

Sagenroute

De Sagenroute leidt in het spoor van heksen, geesten en 

veel gruwelijk-mooie verhalen naar de sprookjesachtige 

wereld van mythen en legenden. De route wordt aan-

gegeven door een klein heksje en loopt dwars door het 

Tecklenburgerland, langs superromantische landschap-

pen en plaatsen waarover veel sagen verteld worden.

NaToerismeRoute

Natuur en toerisme, ontspannen fi etsen en  genieten 

van het natuurschoon – daar gaat het om bij de 

 NaToerismeRoute. U ervaart de vele facetten van een 

landschap tussen veenland en middelgebergte. Zes 

plaatselijke fi etsroutes door verschillende landschaps-

gebieden zijn ideaal voor een dagtocht – en uiteraard 

duidelijk aangegeven.

De elf mooiste fietstochten 
in het Tecklenburgerland

Behalve thematische fi etspaden biedt 

een Pocket Guide u ook een selectie 

van de elf mooiste fi etsroutes. De gids 

bevat veel tips over verborgen beziens-

waardigheden langs de kant van de 

weg, kleine musea en gezellige gele-

genheden om onderweg aan te leggen. 

Ook staan er overzichtelijke kaarten en 

hoogteprofi elen in afgebeeld.
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Fietsroutesysteem – Wij helpen u ‘in het zadel’
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Fiets-totaal in fietspark Münsterland

Nr. van de cel resp. fietstocht

Pictogrammen voor themaroutes

De bekende themaroutes, zoals de 100-kastelen-

route, de Vredesroute, de Sagenroute of de 

NaToerisme Route, worden door vignetten aange-

geven en wijzen u de juiste weg.

Verwijzingsbordjes zorgen ervoor dat u zich goed 

kunt oriënteren en leiden u langs langere tra-

jecten, waar kruisingen of splitsingen verwarrend 

kunnen zijn, van wegwijzer naar wegwijzer.

Fietsverhuur

Plaats Onderneming Onderneming Huurprijs per dag Versnellingen

Hopsten Zum heiligen Feld +49  5458  93020 Alleen bij overnachting niet bekend

Hopsten-Schale Ferienhof Lömker +49  5457  1456 Alleen bij overnachting niet bekend

Hörstel-Bevergern Hotel-Restaurant  Saltenhof +49  5459  4051 5,– E 3 versn. e-bikes, opladen

Hörstel-Dreierwalde Hotel Wenninghoff +49  5978  233 6,– E, 9,50 E 3 versn.

Hörstel-Riesenbeck Hotel Stratmann +49  5454  93070 5,– E 3 versn.

Hörstel-Riesenbeck Landgasthaus Birkenhof +49  5454  7630 5,– E 3 versn.

Ibbenbüren Fahrradgeschäft Konermann +49  5451  9646-0 5,– E, 25,– E fietsen met versn. en e-bikes

Ibbenbüren Hotel Hubertushof +49  5451  9410-0 7,– E fietsen met versn.

Ibbenbüren Radstation am Bahnhof +49  175  9406818 5,– E, 25,– E fietsen met versn. en e-bikes

Ladbergen H.-J. Schröerlücke +49  5485  2159 4,50 E 5-7 versn.  
7 zonder schakeling

Ladbergen Restaurant ‘Zur Waldschränke’ +49  5485  1866 4,– E 3 versn.

Lengerich Firma Schröer +49  5481  94400 vanaf 4,– E 3 versn.

Lengerich Velo Garten +49  5481  997107 10,– E 7 versn. 

Lienen Tourist-Info +49  5483  724010 5,– E 7 versn., fietsen met  
trapondersteuning 10,– E / dag 

Mettingen Fahrradstation +49  5452  98383 5,– E 7 versn., e-bikes (prijs op aanvraag) 

Recke Hotel Altes Gasthaus Greve +49  5453  9188690 5,– E nee

Recke Hotel Gasthof Gronheid +49  5453  8282 of 80012 6,50 E nee

Recke Landgasthof Neumeister +49  5453  1402 vanaf 9,– E (tandem) nee

Recke Haus Püttenbeck +49  5453  99679 1,– E nee

Tecklenburg Ringhotel Teutoburger Wald +49  5455  93000 8,– E 3 versn.

Doel en aantal kmDuidelijk – overzichtelijk – uniform – dat is het 

fietsroutesysteem in het Münsterland, waartoe 

ook het Tecklenburgerland behoort. Een goed 

doordacht en bewegwijzerd wegennet met een 

lengte van in totaal 4500  km nodigt u uit om 

 stevig door te trappen en de streek en de  mensen 

op uw eigen houtje te leren kennen. Weg-

wijzers en verwijzingsbordjes zorgen  ervoor 

dat u zich goed kunt oriënteren en  maken het 

 mogelijk om de tocht te beginnen vanuit elke 

gewenste plaats, of om verschillende routes met 

elkaar te combineren De individuele tochten en 

etappes vormen een honingraatvormig netwerk 

en  daarom bieden ze de ideale mogelijkheid 

voor eendaagse en meerdaagse fietstochten.

Elk van de circa 200 ‘cellen’ in het systeem 

vormt een fietstocht van 10 – 40 km lengte, met 

een eigen nummer. Als u dit cijfer volgt komt u 

terug op uw vertrekpunt en hebt u een perfecte 

dagtocht gehad.
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Westfalen in Hörstel en Lippizaners in Lienen? Niet 

helemaal, ondanks de roodgeel gestreepte paar-

denboxen, de weilanden met de witte hekken, de 

 uitstekend bewegwijzerde ruiterpaden en de ruiters 

die hoog te paard zitten – het Tecklenburgerland 

is een paradijs voor paardenvrienden en koetsiers.

In onze steden en dorpen is er wat paarden  betreft 

(bijna) niets, wat er niet is. Paardengekken van 

elke leeftijd en elk prestatieniveau vinden hier een 

 passend aanbod. Paardenvakantie op de pony-

boerderij, een dekstation bezoeken, huifkar tochten, 

 voltige of gewoon zelf paardrijden; paarden, vakan-

tie en plezier, wij verheugen ons op uw komst!

De in Lienen geboren, succesvolle springruiter Toni 

Hassmann zegt: “Ik kan me niets mooiers voor-

stellen, dan na een inspannende wedstrijd  thuis 

te komen en tijdens een ontspannen rit in onze 

 schitterende bossen gewoon diep adem te halen en 

me helemaal te ontspannen.

Waar olympisch kampioenen en wereldkampioenen rijden

Over paardrijden, tochten te paard en concoursen

Mijn stokpaardje 
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Het letterlijke en figuurlijke middelpunt van het 

Tecklenburgerland is de stad Hörstel, die al in 

1994 onderscheiden werd als ‘paardvriendelijke 

gemeente’. De Duitse ruitervereniging reikt deze 

onderscheiding elke vier jaar uit, om de gemeentes 

te huldigen die zich op een bijzondere manier ver-

dienstelijk gemaakt hebben voor de paarden fokkerij 

en de paardensport. Meer dan 60 ondernemingen 

in de stad houden paarden en er zijn in Hörstel  

4 rij- en menverenigingen en een  dekstation van de 

Nordrhein-Westfaalse deelstaatstoeterij.

Jaarlijks vinden hier op het terrein aan de Suren-

burg nationale en internationale paardrij- en men-

evenementen plaats, evenals de Duitse mender-

by. Ook zijn hier al wereldkampioenschappen 

paardrijden, Duitse springkampioenschappen, het 

jeugdpaardrijfestival en dressuurevenementen op 

het hoogste niveau gehouden.

Ludger Beerbaum en Marco Kutscher komen van 

hier en brengen het olympische gevoel naar het 

Tecklenburgerland.

Minstens even paardvriendelijk is de gemeente 

 Lienen, die in 2006 werd uitgeroepen tot ‘paard-

vriendelijke gemeente’ en waar de finale van het 

 ‘Duitse veulenkampioenschap’ plaatsvindt. Meer 

dan 1000 veulens worden er jaarlijks voor de jury 

geleid, maar alleen de beste 200 mogen aan de 

finale in  Lienen deelnemen. Aan het einde  worden 

het merrie- en hengstveulen van het jaar uitge-

roepen. In Lienen hebben met uitsterven bedreigde 

ponyrassen een nieuw thuis gevonden en verrijken 

ze de paardenwereld. Op het Münsterlandhof in 

Lienen- Kattenvenne houdt men zich bezig met de 

bescherming en de instandhouding van het uitster-

vende ras van de Exmoor pony. Springruiters Toni 

en Felix  Hassmann komen uit Lienen.

Dressuur, hindernis en rijden met gespan
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Paardenjungle Tecklenburgerland
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Mit folgender Liste möchten wir Ihnen die Angebote des Tecklenburger Landes näher bringen:Soort onderneming Uitleg Wie & waar

Vakantieboerderij /  
vakantiewoningen / pension

Paardenhouderij met aanbiedingen voor  vakanties 
met paarden. Onder te verdelen naar aanbod, 
bijv. ponyboerderij (kindervakantie) en ruiterhotel 
( vakantie voor gezinnen resp. volwassenen).

Paardenbedrijf, dat paardenboxen verhuurt aan 
particuliere paardeneigenaars. Beschikt in de meeste 
gevallen over mogelijkheid om te rijden (bak, hal, 
enz.) en aanvullend aanbod (bijv. paardenweide, 
kantine).

Birkenhof, Hörstel  
Mutter Bahr, Ibbenbüren / Uffeln 
Krüer-Buchenhof, Ibbenbüren 
Reiterhof Westerfeld, Ladbergen 
Reiterpension Up de Birke, Lad-
bergen 
Reiterhof Hunsche, Lienen 
Haflingerhof Feldmann, Recke 
Gräler, Tecklenburg 
Upmeyer, Tecklenburg 
Rumlerhof, Westerkappeln

Stoeterij / fokbedrijf Paardenbedrijf dat is gespecialiseerd in fokkerij, waar 
actief gefokt wordt en met geregistreerde fokmerries. 
Ook hengstenhouderijen, die hengsten beschikbaar 
stellen voor dekkingen. Professionele fokbedrijven 
verkopen de nakomelingen vaak als veulen of geven 
jonge rijpaarden een basistraining.

Birkenhof, Hörstel, 
Ehmann, Ladbergen 
König, Ladbergen 
Heinze, stoeterij IJslandse paarden, 
Ladbergen 
Korte, Lengerich 
Recker Hengststation,  
Lienen-Kattenvenne 
Stoeterij Zühlke-Chrysanthou, 
stoeterij IJslandse paarden, Lienen 
Rethemeyer, Lienen 
Laufmöller, fokker van rijpony‘s, 
Lienen

Huurpaard Paard dat voor een vergoeding door ruiters voor een 
uur rijden of voor een rit naar buiten gehuurd kan 
worden. In tegenstelling tot een lespaard huurt u het 
paard zonder toezichthouder resp. paardrijinstructeur.

Ruitervereniging Ibbenbüren

Huifkartochten 
 
 
 

Gezellige groepsrit in een met een huif overdekte 
wagen.  
Afhankelijk van het aantal passagiers wordt de 
huifkar getrokken door een paard, of door twee en 
een enkele keer door vier paarden.

Informatie en boekingen bij de 
plaatselijke toeristenbureaus 
 
 

Westernrijden Christine Jurkovic, Lienen

Ponyboerderij / ruiterboerderij /  
vakantieboerderij

Paardenbedrijf dat een aantal pony‘s en paarden ter 
beschikking heeft voor de verhuur aan kinderen en 
jongeren. Meestal is een ponyboerderij (Ponyhof) een 
vakantieboerderij die speciaal gericht is op paardrijd-
vakanties voor kinderen en jongeren zonder begelei-
ding van volwassenen (volpension, kinderopvang).

Buchenhof, Ibbenbüren 
Reiterhof Westerfeld, Ladbergen 
Reiterhof Hunsche, Lienen 
Haflingerhof Feldmann, Recke

Paardenpension Hier kunnen ruiters tot rust komen en paarden vakan-
tie vieren (d.w.z. dat de bezitter op vakantie gaat en 
zijn paard er kan stallen).

Pension- en rijstal Langschmidt, 
Lotte

Rustplaats Pauzegelegenheid voor ruiters die ritten of tochten 
maken, langs ruiterpaden en ruiterroutes. Picknick-
mogelijkheid of pension voor ruiters, met moge-
lijkheid om paarden aan te binden en te drenken.

Detleff Retzlaff,  
Ibbenbüren-Dickenberg 
Reiterhof Westerfeld, Ladbergen 
Akademie Talaue, Lengerich 
Birkenhof, Hörstel 
Mutter Bahr, Ibbenbüren / Uffeln 
Kruse, Lienen-Kattenvenne 
Reiterhof Hunsche, Lienen 
Reiterhof Ibershoff, Lienen 
Waldwirtschaft Malepartus, Lienen 
Münsterlandhof, Lienen-Kattenvenne 
Haflingerhof Feldmann, Recke

Paardrijdkenteken Geel, ca. 80 x 80  mm groot bordje met zwarte 
opdruk, dat bij buitenritten in NRW zichtbaar aan 
het paard bevestigd dient te zijn. Alleen geldig met 
sticker (Reiterplakette), die door jaarlijkse betaling 
van de verschuldigde kosten verkregen wordt door de 
paardeneigenaar. De kentekens en de stickers worden 
uitgegeven door de plaatselijke overheden. Buitenrit-
ten zonder kenteken vormen een overtreding.

Uitgifte van paardrijdkentekens en 
stickers gebeurt door de plaatselijke 
overheden.
Kreis Steinfurt in Tecklenburg  
Telefoon +49  5482  703343 / 44
Kreis Steinfurt in Steinfurt  
Telefoon +49  2551  692575
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“Weekend en zonneschijn, en dan alleen met jou 

in ‘t bos te zijn …“, wat de Comedian  Harmonists 

al in de jaren 20 van de vorige eeuw bezongen is 

nu voor ons bijzonder actueel. Terwijl  sommigen 

met een prijsvechter de hele wereld over vliegen 

en rusteloos van plaats naar plaats racen, heerst er 

in het Tecklenburgerland nog rust en  gezelligheid, 

net als in lang vervlogen tijden. Er zijn hier  talloze 

superromantische plekjes, die gewoon  liggen 

te wachten tot u ze ontdekt.  Bewapend met een 

 picknickmand en een deken, op maar een paar 

kilo meter afstand van uw hotel of  pension, zit u 

er al middenin! Midden in de natuur, waar reeën, 

herten en wilde zwijnen te bewonderen zijn! 

 Wandel in de vroege ochtenduren door onze uit-

gestrekte bossen, weilanden en water rijke ge bieden 

en geregeld zal meneer Haas, een ever zwijn of 

Rein de vos u verbaasd aankijken. Of beleef het 

toneel onder de blote hemel in de  unieke kasteel-

ruïne van  Tecklenburg.

Theaters, kloosters en romantiek

Over smalle steegjes, 
 marskramers en musicals

Pure cultuur
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Zou u wel eens willen weten hoe de Graaf van Teck-

lenburg zich voelde, wanneer hij met zijn echtge-

note door de kronkelige straten en stegen  flaneerde? 

Over de kinderkopjes slenteren,  wandelen  tussen de 

vakwerkhuizen die bijna tegen elkaar aan  leunen en 

u aan lang vervlogen tijden herinneren? Dan bent u 

bij ons aan het goede adres!

Als u door het vestingstadje Tecklenburg wandelt, 

krijgt u een indruk van hoe beschouwelijk en 

 tegelijk hoe zwaar het leven een paar honderd jaar 

geleden was voor de mensen die hier woonden. 

Nauwe, steile straatjes en smalle trappen, talloze 

opstapjes en treden zorgen ervoor dat een wan-

deling door de oude binnenstad van Tecklenburg 

bepaald geen alledaagse ervaring is.

Tijdens onze rondleidingen door de stad hoort u 

waarom het scheve huis blauwgeschilderd is en 

wat er vroeger in het keurgebouw gebeurde.

In Hopsten / Schale wordt verteld, dat de oude Fritz 

in 1745, op zijn lange tocht naar Oostfriesland, in 

herberg ‘Zur alten Post’ overnacht heeft. Hij kwam 

met de paardenkoets via Lengerich, Brochter beck, 

Ibbenbüren en Hopsten / Schale. Daarna reisde hij 

verder naar Lingen. Ook in Tecklenburg heeft de 

koning gepauzeerd.

De molens draaien door …

Ze vormen een waardevol onderdeel van het 

Tecklen burgerland en hebben een bewogen ge-

schiedenis – de vele historische molens. Waar 

vroeger gezaagd, koren gemalen of olie gewonnen 

werd, kunt u nu nog een blik werpen op de oude 

technieken en de geschiedenis van het molenaars-

ambacht. Er staan hier zowel koren- resp. graan-

molens als olie- en watermolens, die allemaal 

 liefdevol tot in detail gerestaureerd zijn en zich nu 

in hun oude glorie en volledig in bedrijf aan de 

bezoekers presenteren. Deze technische monu-

menten zijn bijzonder geschikt voor een uitstapje, 

ook omdat er in de schilderachtige gebouwen 

soms ook cafés en restaurants gevestigd zijn en er 

af en toe culturele evenementen plaatsvinden.

In het voetspoor van de geschiedenis

Oude molen van Rolinck, Ladbergen
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Cultuur toen en nu

Klooster Gravenhorst werd in 1256 door ridder 

 Konrad von Brochterbeck gesticht voor nonnen van 

de cisterciënzerorde. Het is het enige complex in 

het noorden van Duitsland waarvan de gebouwen 

grotendeels onaangetast zijn gebleven. In 2004 

kreeg klooster Gravenhorst een nieuwe bestemming 

en werd het heropend als DA Kunsthaus Kloster 

 Gravenhorst. Hier wordt nu kunst gemaakt, kunst 

gevormd, kunst ervaren en kunst gecommuni ceerd. 

Workshops, zomerateliers, ideeënwerk plaatsen, 

kunstprojecten en culturele evenementen nodigen 

kinderen, jongeren en volwassenen uit tot mee-

denken, meedoen en meebeleven.

Voor liefhebbers van ‘oude spullen’ zijn er  talloze  kleine 

musea, zoals het ‘Heimathaus’ in Hörstel /  Bevergern, 

het landbouwmachinemuseum in Hörs tel / Riesen-

beck, het motoren-, regio- en mijnbouw museum in 

Ibben büren, het schoenmakers museum in Ladbergen, 

de ‘Heimatstube’ in Lenge rich, het Tüötten-, post- en 

school museum in Mettingen, regio- en manden museum 

‘Alte Ruthemühle’ in Recke, het bewoonde marskra-

mersmuseum ‘Haus  Nieland’ in Hopsten, de smederij 

in Schale en het poppenmuseum in Tecklenburg.

Spoorwegliefhebbers slaken diepe zuchten, 

mannen harten gaan sneller slaan en kinderen 

 staan zich met open mond te verbazen – de stoom

locomotief komt er aan!

Al vanuit de verte hoort u het snuiven en  stampen 

van de oude 78 468. De oude dame uit 1923 haalt 

een maximale snelheid van bijna 100 km / uur en 

heeft een gewicht van 105  ton. Haar 1140 paarden-

krachten zijn voldoende om de kolenwagen en de 

wagons van de eerste en laagste klassen trouw mee 

te trekken.

Conducteurs in historische uniformen controleren 

de plaatsbewijzen en de stoomfluit blaast het signaal 

voor vertrek. De passagierstrein uit vervlogen tijden 

laat u op een rustige manier kennis maken met het 

afwisselendelandschap tussen Tecklenburg en Bad 

Iburg. Op de open platformen, die de verbinding 

vormen met de volgende wagon, kunt u tijdens de rit 

 buiten  staan en de wind om uw oren laten waaien. 

In de  bistrowagon kunt u genieten van een versge-

zet kopje koffie of een glas koel bier, en tijdens de 

 langere ritten is er bovendien een danswagon, waar 

de rails regelmatig flink ‘warm van lopen’.

In december zijn er ook veel ritten waarbij Sint 

 Nicolaas door de trein loopt en de kinderen  kleine 

cadeautjes geeft.

Klooster Gravenhorst

Kunsthuis Klooster Gravenhorst, Hörstel
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Op stoom

Musea
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Jesus Christ Superstar

Pu
re

 c
ul

tu
ur

onder deze titel hebben de musicalspecialisten van 

openluchttheater FREILICHTSPIELE Tecklenburg zich 

een naam verworven in heel Duitsland en in de bu-

urlanden. Hun prijswinnende producties in de unie-

ke sfeer van dit openluchttheater, met top solisten uit 

heel Europa, vormen een attractie met een hoge er-

varingswaarde.

Het programma voor 2012 – voor het eerst in de 

openlucht in Duitsland – bevat 3 producties. Begin-

nend met MARIE ANTOINETTE, de succesmusical 

van Sylvester Levay en Michael Kunze (Elisabeth), 

die in een groots beeldverhaal de ondergang van 

een tijdperk van decadentie tijdens het rumoer van 

de Franse Revolutie schildert. Opnieuw, zoals dat in 

Tecklenburg gebruikelijk is, geproduceerd met topso-

listen, groot koor en orkest.

Het contrast wordt gevormd door HAIRSPRAY, het 

Broadwaysucces als dans- en feelgoodmusical, dat 

de toeschouwers meeneemt naar het Amerika van 

de jaren ‚60 en laat zien hoe een kleinburgerlijke 

 gemeenschap wakker geschud wordt onder het  motto 

‚You can’t stop the beat!‘

Voor kleine en grote toeschouwers wordt voor het 

eerst in Tecklenburg de familiemusical ‚De reis om 

de wereld in 80 dagen‘ opgevoerd, de bliksems-

nelle  wereldreis van een getikte Engelsman en zijn 

 avonturen tussen India, China en het Wilde Westen.

Alle informatie is te verkrijgen via  www.freilichtspiele-

teckenlenburg.com of telefonisch via +49(0)5482-

220. Voorverkoop  vanaf 1 december 2011.

Het SOMMERBROADWAY van het Noorden,

Premièredata:

27 mei:   De reis om de wereld in 80 dagen  

(familiemusical,altijd op woensdag  

en zondag)

28 mei:  Pinkstergala – Musical meets Pop

23 juni:  MARIE ANTOINETTE

27 juli:  HAIRSPRAY
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Crazy for you

De Schauburg – een theater in het hart van Ibbenbüren
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Overtuigende individualiteit

De voormalige bioscoop, die grenst aan het voet-

gangersgebied van Ibbenbüren, is een ideale plek 

om van cultuur te genieten. De inrichting in  50-er 

jarensfeer is met liefde gerenoveerd en vormt sinds 

zes jaar de speelplek van het QUASI SO – theater.

Op 7 en 11 januari 2012: ‚Souvenirs, souvenirs‘

Het publiek mag zich verheugen op een  weerzien 

met een aantal van de mooiste songs uit de 

 musicals van de afgelopen jaren. Maar dat is nog 

niet alles: er zijn ook een paar producties die in 

 première gaan.

Vanaf 2 februari 2012: ‚Happy Birthday‘

Het allerbeste boulevardtheater:  dienstmeisje 

 Brigitte is helemaal in de war. 

Wilt u weten waarom? Kom dan kijken …

Vanaf 18 april 2012: ‚Equus‘

Alan Strang lijkt een normale jongen, die op groeit 

bij schijnbaar liefdevolle ouders en een grote 

 passie heeft voor paarden. Maar hij mishandelt 

de paarden in de stal waar hij werkt op een brute 

manier. Psychiater Dysart lijkt de enige te zijn die 

toegang tot de jongen weet te krijgen.

Vanaf 14 juni 2012: ‚Der kleine Wassermann‘

De kleine waterman waadt elke dag door de 

molenvijver en beleeft dan avonturen. Maar ook 

onaangename ontmoetingen, zoals 

met de afschrikwekkende lamprei, die 

hem vreselijke nachtmerries bezorgt. 

Op een dag neemt zijn vader hem mee 

voor een uitstapje op het droge, waar 

hij vol verbazing kennismaakt met de 

mensen en nog opwindendere dingen 

beleeft ...

Vanaf 27 september 2012: ‚Non(n)sens‘

De schoolkokkin van kloosterschool 

Mount Saint Helen’s in Hoboken heeft 

volkomen zonder er erg in te hebben, 52 zusters 

van de orde met een vergiftigde bouillabaisse 

voortijdig hemelwaarts gezonden. Om geld in te 

zamelen voor de begrafenis van hun medezusters, 

moeten Moeder Overste en de overige zusters hun 

goddelijke talenten inzetten tijdens een krank-

zinnige benefietvoorstelling. Het resultaat is een 

bonte revue vol komische noten, muziek, gevoel 

en elan.

Deze hemelse musical werd in 1986 bekroond 

met de ‚Outer Critics Circle Award‘ voor de beste 

musical, het beste boek en de beste muziek.

Actuele informatie op www.quasiso.de en 

 telefonisch via +49 (0) 5451  543856.
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Wellness en fitness in het Tecklenburgerland
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U lekker voelen, ontspannen en u laten ver wennen; 

volledig ontspannen en het hoofd helemaal be-

vrijden van de stress van alledag. Het Tecklen-

burgerland nodigt u uit voor een wellnessvakantie.

We weten waar we het over hebben, als we praten 

over ‘je goed voelen’, ‘ontspannen’ en ‘relaxen’: 

het dagelijkse leven achter je laten en je helemaal 

over kunnen geven aan massage, sauna, whirlpool 

of stoombad; in warme handdoeken gewikkeld de 

gedachten de vrije loop laten.

Om u heen hangt de geur van rozen, vanille 

of  eucalyptus en zachte muziek brengt u in een 

 dromerige toestand.

Dat en nog veel meer vindt u bij een verblijf in het 

Tecklenburgerland. Comfort van top tot teen voor 

lichaam, geest en ziel. Overtuig u zelf!

Trouwens: bij ons begint wellness al met de reis 

hierheen! Bel ons. Wij geven u graag advies en 

 boeken de juiste accommodatie voor u.

Een ontspannen vakantie

Wellness en fitness in het Tecklenburgerland

Hier voel ik me goed
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Het aanbod aan wellnesshotels in het Tecklen-

burgerland is klein maar fijn. Hier vindt u alles 

wat uw hartje begeert en waarnaar het gekwelde 

lichaam hunkert. Wij hebben niet even de muren 

van de kelder geel geschilderd, plastic bloemen 

neergezet en wat pseudomeditatieve muziek in 

een oude muziekinstallatie gestopt; bij ons kunt u 

ons motto ervaren: ‘Wellness moet en kunt u bij 

ons met alle vijf de zintuigen ervaren en genieten.’

Wie vindt het niet heerlijk om op een ligstoel te 

 liggen, met geurige massageolie ingewreven te 

worden en dan … hmm, dat doet je goed! De 

 koningin van de massages, ‘Lomi Lomi Nui’, een 

‘hot stone  massage’ of een ‘chocolademassage’ 

 geven u pure ontspanning. Aromamassages  hebben 

een verkwikkende en harmoniserende werking op 

het lichaam en u voelt zich als herboren.

Of neem voor pure ontspanning een luxe bad met 

klankschalen-, gekleurd licht- of magneetveld-

therapie. Beleef het baden in nieuwe dimensies en 

laat uw zintuigen geraffineerd verwennen.

Kent u dieptewarmte al? Een zinvolle aanvulling 

voor iedereen die op zijn gewicht let. We gaan de 

strijd tegen cellulitis aan met een combinatie van 

bodywrapping en een voedingsadvies.

Als u liever de sauna in wilt, kunt u kiezen: bio-

sauna, stoomcabine, Finse sauna of kruidengeur-

grot, en daarna warme ligstoelen om op te relaxen, 

koude douches en een Kneipp-slang.

U ziet, hier blijft niets te wensen over, hier kunt u 

op verhaal komen!

Op verzoek zijn er ook manicure- en pedicurebe-

handelingen, ayurveda-behandelingen, hot-stone-

therapieën en een thermo-spa beschikbaar.

In het rijk der zintuigen
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Actieve recreatie

Inline skaten

Wist u dit al? Ook voor inlineskaters is het Teck-

lenburgerland een eldorado! Gelooft u dat niet? 

Het is toch echt waar! De meestal geasfalteerde 

landelijke wegen maken het skaten tot een 

waar genoegen tussen de weilanden en door de 

 bossen, en bijna altijd zonder autoverkeer.

Onze eigen inline-gids met 10 verschillende 

routes stuurt u kriskras door de regio. Uitvoerige 

routebeschrijvingen zorgen ervoor dat vakantie-

gangers de trajecten gemakkelijk kunnen volgen 

en leiden hen door uitgestrekte bossen en langs 

idyllische meren, zodat ze er geen genoeg van 

kunnen krijgen.

U kunt de inline-gids voor E 3,50 excl. verzend-

kosten bij ons bestellen.

En na het sporten een weldaad voor de gewrich-

ten: bewegen in 34 graden warm bronwater.

Op naar het zwavelbad in Steinbeck – een van 

de oudste geneeskrachtige baden van Westfalen.

De ruim opgezette kuur- en recreatievoor ziening 

is allang geen geheim meer. Het zwavelther

maalbad met jetstream, massagedouches en 

 onderwaterbedden is uniek in de regio. Een 

 divers aanbod – van wervelkolomgymnastiek, 

watergymnastiek en aqua-power tot aan oefenen 

op apparaten en revalidatie-uren - completeert 

het programma in het zwavelbad. Of ontspan 

hier in de diverse saunavormen met panorama-

uitzicht, een blokhut met een houten sauna, 

 saunarium, stoombad, dompel- en buitenbad; 

lichte lig- en rustruimtes, zonnebanken en 

 zonneterras bieden de ideale voorwaarden voor 

saunaplezier in elk jaargetijde.

Meer informatie op 

www.schwefelbad-steinbeck.de 

Hebt u een duikuitrusting en wat vrije tijd? Ook 

dan is het Tecklenburgerland de beste keuze voor 

u. Want hier kunt u niet alleen gewoon duiken in 

een meer, maar ook grotten verkennen, een ge-

zonken wrak ontdekken of ‘s avonds in een 300 

meter lang tunnelsysteem de vissen bekijken. 

 Kosten noch moeite is gespaard om in Ibben-

büren / Dörenthe het grootste nieuw aangelegde 

duikmeer ter wereld aan te leggen. In het water is 

het zicht wel 15 meter en er is een uniek onder-

waterlandschap. En al in de eerste paar maanden 

hebben duizenden bezoekers en duikers zich 

overtuigd van het unieke karakter van dit complex. 

Er zijn duiktochten onder leiding van een gids, 

een vulstation en huurapparatuur beschikbaar en 

ook gehandicapte duikers zijn van harte welkom. 

Meer informatie op www.naturagart.com.

Uniek duikersparadijs

Zwavelbad Steinbeck
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‘s Morgens de vogels horen tjilpen en het bos  horen 

ruisen, uitslapen en tegelijkertijd versge zette  koffie 

drinken in bed – dat is pure ontspanning!

Voor het ontbijt een rondje joggen – een ver-

frissende duik nemen en de schone lucht in- 

 ademen – dat is een echte verademing!

Bij ons is het moeilijk kiezen. Met meer dan 5200 

staanplaatsen verdeeld over het Tecklenburgerland 

kan iedereen hier zijn ‘eigen plekje’ vinden voor 

een geweldige vakantie.

Net als bij de fiets-, nordic walking- en wandel-

routes hoeft u alleen maar te kiezen! Wilt u ‘s 

 morgens een fantastisch uitzicht hebben en tot wel 

60  km ver over het Münsterlandse parklandschap 

uitkijken? Of hebt u liever een meer beschutte plek 

in een romantisch dal?

Neem dan onze uitnodiging aan! Kom bij ons in 

het Tecklenburgerland – waar kamperen fijn is!

Campingvakanties – net even anders

Camping, caravaning, kampvuur

Open Air
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Houdt u ervan om ‘s morgens na het opstaan een 

verfrissende duik te nemen? Of om al voor het 

 ontbijt met een kop koffie over het meer te kijken 

en te zien hoe de ochtendnevel optrekt? Vindt u 

het fijn om naar de zonsondergang te kijken en 

tegelijk ver over het Münsterlandse parklandschap 

uit te kijken?

Vooruit dan: pak de tent of de caravan en óp naar 

het Tecklenburgerland! Onze vele campings met 

uitstekende infrastructuur wachten op uw bezoek. 

Hier is (bijna) alles aanwezig wat een camping-

vakantie luxer maakt: broodjes-bezorgservice, 

 babyverzorgingsruimtes, sport- en recreatievoor-

zieningen voor groot en klein, en nog veel meer.

Ook voor uw kinderen wordt een vakantie in het 

Tecklenburgerland een onvergetelijke ervaring. 

Vrolijke kinderfeestjes, spannende avondwande-

lingen, kampvuur met stokbrood bakken en de 

 populaire tienerdisco vormen maar een klein 

 onderdeel van het uitgebreide kinderprogramma.

Kampeerders die graag sporten hoeven bij ons in de 

vakantie hun sport niet te missen. Minigolf,  tennis, 

tafeltennis, voetbal, basketbal en zelfs kegelen, 

vissen en surfen staan hier op het  programma. 

Met een beetje organisatietalent heb je in een wip 

twee teams bij elkaar en kan er al een toernooitje 

 gespeeld worden. Aan het einde van de vakantie 

ben je dan misschien wel tafeltenniskampioen, of 

de koning van de minigolfbaan.

Gezellig, oorspronkelijk en gezinsvriendelijk

Regenboogcamping
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Sport, spel, plezier en spanning

Golfen

Vakantie in het Tecklenburgerland – dat gaat niet 

 alleen over idyllische wandelpaden, een uitgekiend 

fiet spadennetwerk of schitterende nordic walking 

 trajecten. Het gaat ook over golfen, surfen, rodelen 

in de zomer, ravotten ook als het regent, en heel 

veel sportieve evene menten. Maar alles op zijn tijd: 

in het Tecklenburgerland zijn vier golfbanen, die 

vanwege hun afwisselende landschap wel het een 

en ander van de gepassioneerde golfer vragen. In 

Wester kappeln  / Velpe ligt op een 65  ha groot ter-

rein een 18 holes golfbaan. Het uitzicht vanaf de 

hoger gelegen 8e en 17e green op de verten van het 

Osnabrücker- en Tecklenburgerland is fantastisch. 

Deze golfbaan wordt in de Digest 2000 de geheime 

tip onder de regionale golfbanen genoemd.

De openbare golfbaan in Ladbergen biedt met zijn  

9 holes, een driving-range en een 3000  m2 groot 

 oefenterrein voor kort spel, optimale trainings- en 

speelmogelijkheden.

De schitterend in de omgeving geïntegreerde Teck

lenburger golfbaan is met zijn 9 holes een topa-

dres voor golfers, dat tot ver over de grenzen van 

het Tecklen burgerland bekend is. De veeleisende 

golfer kan in Lotte Wersen rekenen op een 100  ha 

groot terrein met een 18 holes golfbaan met oude 

bomen en perfect uitge voerde waterhindernissen.

Of misschien wel ‘Töddengolf’? In Hopsten kunt 

u deze sport beoefenen, die genoemd is naar de 

plaat selijke marskramers van weleer en is samenge-

steld uit verschillende vormen van golf uit diverse 

landen. Daarvoor is geen voorkennis, GVB of iets 

dergelijks vereist.

Zomerrodelbaan, blotevoetenpark en 
indoor-speelparadijs

Weet u wat een zomerrodelbaan is? In Ibbenbüren 

is het al vanaf 1928 mogelijk om in de zomer vanaf 

de helling in het Teutoburger Woud naar beneden 

te  suizen – natuurlijk geheel in stijl, op een slee. En 

daarna kunt u met de kinderen door het sprookjes

bos wandelen. Roodkapje, Sneeuwwitje en de Ze-

ven  Geitjes vertellen er hun verhaal. Kijk hoe hard 

de zeven dwergen werken en ga op bezoek bij de 

vogelbruiloft. Met een treintje kunt u het sprookje-

spark van bovenaf bekijken.

Of bezoek het blotevoetenpark in Lienen. De wan-

deling begint naast de dorpsvijver en het toeristen-

bureau in het ‘Haus des Gastes’. Daar kunt u uw 

schoenen en persoonlijke bezittingen in kluisjes 

opbergen en gebruik maken van de mogelijkheden 

om armen en voeten te wassen.

In het eerste deel van het park ligt een groot bassin 

waarin u kunt pootjebaden en een Kneipp-behan-

deling kunt proberen.

En als het weer eens wat minder is? Geen probleem! 

Breng eens een bezoek aan het indoorspeelpara

dijs aan de HerthaSee in Hörstel. Hier zijn talloze 

speelmogelijkheden aanwezig, die niet alleen bij 

slecht weer voor spel, plezier en spanning zorgen.

O
pe

n 
A

ir
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Musical-weekend-special
Cultuur, geschiedenis, natuur en ontspannen
 
Laat u overweldigen door de unieke sfeer van dit in de middel eeuwse 
muren van de burcht ingebouwde toneel en van de grote professio-
naliteit in de ensceneringen, met spelers uit heel Europa.

MARIE ANTOINETTE
Voor het eerst in de openlucht in Duitsland: MARIE ANTOINETTE, 
de succesmusical van Sylvester Levay en Michael Kunze (Elisabeth), 
die in een groots beeldverhaal de ondergang van een tijdperk van 
decadentie tijdens het rumoer van de Franse Revolutie schildert.

HAIRSPRAY
Het contrast wordt gevormd door HAIRSPRAY, het Broadwaysucces 
als dans- en feelgoodmusical, dat de toeschouwers meeneemt naar 
het Amerika van de jaren ‘60 en laat zien hoe een kleinburgerlijke 
gemeenschap wakker geschud wordt onder het motto ‘You can’t stop 
the beat!’

Laat u verwennen in een comfortabel familiegedreven Ringhotel met 
een wellnesslandschap en een zwem- en saunalandschap. Geniet 
van de huiselijke atmosfeer en laat u tijdens een feestelijke maaltijd 
voorbereiden op een onvergetelijke avond in het grootste openlucht-
muziektheater van Duitsland.

Beleef aangename en verkwikkende  dagen in het Tecklenburgerland.

Maak rustig uw keuze:

Nachtwaker-rondleiding,  
ook overdag!
Lienen ervaren met de nachtwaker

Onderweg met de nachtwaker – en niet 
 alleen ‘s nachts. Leer Lienen kennen tijdens 
een rondleiding. De nachtwaker neemt u 
mee door de met veel liefde gerestaureerde 
dorpskern met de fraaie vakwerkhuizen, 
laat u ‘dromerige hoekjes en pleinen’ zien 
en vertelt op een originele manier over 
het land en de mensen. Op verzoek kan 
de rondleiding worden afgesloten met een 
passende maaltijd in een van de gezellige 

restaurants. Al naar gelang het jaargetijde kunt u kiezen uit 
aspergegerechten, boerenkool, of goede burgermanskost.

Aanbieding: 
rondleiding van 2 uur, inclusief drankje met de nachtwaker
Prijs: E 4,00 per persoon, min. 10 personen

Belt u ons gerust als u vragen hebt over extra’s of variaties 
(bijv. met de fiets door het Münsterlandse parklandschap).

Tourist-Information Lienen
Diekesdamm 1, 49536 Lienen
Telefoon +49  5483  724010, Fax +49  5483  724019
E-mail touristik@lienen.de

Onze aanbiedingen, speciaal voor u samengesteld

Tecklenburg Touristik GmbH, Markt 7, D-49545 Tecklenburg.  
Telefoon +49 (0)5482-9389-0, fax +49 (0)5482-9389-19, e-mail info@Tecklenburg-touristik.de

Tijdreizen door Mettingen
 
Geschiedenis wordt vaak saai gevonden – dat dat 
niet nodig is, bewijzen de volgende vier ‚tijdreizen‘. 
Bij een wandeltocht door het idyllische Köllbachtal 
of het donkere Mettingen, en tijdens een rondleiding 
rond de Schultenhof of door Haus Telsemeyer met het 
 Tüöttenmuseum – overal staat de gasten wat spannends 
en verrassends te wachten. Kunt u zich voorstellen hoe 
het zou zijn om aangesproken te worden door iemand 
uit de 18e eeuw? Dat wordt beslist een interessant 
 gesprek!
Alle rondleidingen zijn goed te combineren met  andere 
aanbiedingen uit ons clubprogramma. Prijzen op 
 aanvraag.

Tourist-Info Mettingen
Clemensstr. 2, D-49497 Mettingen
Telefoon +49(0)5452 5213, e-mail touristinfo@mettingen.de.
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Aanbieding: 2 overnachtingen / ontbijtbuf-
fet, 2 x 4-gangendiner in een comfortabel 
wellnesshotel met zwembad, sauna en 
beauty landschap, 1 toegangsbewijs voor 
het  overdekte deel van het openluchtthe-
ater

Aantal deelnemers:
individuele gasten en groepen

Periode: theaterseizoen openluchttheater,
MARIE ANTOINETTE:  
20 x VANAF 23 juNI
HAIRSPRAY: 18 x VANAF 27 juLI
Aanvang om 20.00 uur,  
op zondag om 19.00 uur
Prijs per persoon: E 225,-

Meer en meer
Ontrafel het geheim rond de raadselachtige naam ‘Heiliges Meer’ en ontdek 
het bijzondere landschap met zijn meren, poelen en bossen. Na een lunch in 
een mooi Landhotel kunt u in een uitgelaten stemming uitrusten op partyboot 
Paula. Na de rondvaart kunt u tijdens een koffietafel aan land bijkomen

Het programma omvat:
• Rondleiding in beschermd natuurgebied  
  ‘Heiliges Meer’
• Lunch in het Landhotel
• Rondvaart van 1 uur
• Koffietafel

Alle vakantieoorden in  
het Tecklenburgerland  
hebben uiteraard nog meer 
 complete aanbiedingen of 
 losse programmaonderdelen 
voor u beschikbaar.!!

Onze aanbiedingen, speciaal voor u samengesteld

Boerengolf in het 
Tecklenburgerland
Ons populaire dagprogramma garandeert u een 
leuke, afwisselende dag in het Tecklenburgerland. Boerengolf is een vrolijke afgeleide 
van het gewone golf. In plaats van met een golfbal spelen de deelnemers in groepen 
tegen elkaar met een leren bal, die ongeveer zo groot is als een handbal. De club is 
gemaakt van een bezemsteel, waaraan een klomp is bevestigd.

Wij bieden twee programma’s aan voor groepen van verschillende grootte 
Maak hier een keuze.

Variant 1 omvat:
• Gezamenlijke lunch  
   (geserveerd per schotel)
• Boerengolf inclusief slaghout en bal
• Diner

Per persoon: E 29,00, ½ dag  
vanaf 20 personen

Variant 2 omvat:
• Gezamenlijke lunch  
   (geserveerd per schotel)
• Huifkartocht (1 uur)
• Boerengolf (2 – 3 uur)
• Grillbuffet resp. schnitzelmaaltijd
• Alle dranken

(dranken: Cola, Fanta, Sprite, water, 
pils, Potts, Glaner saki, Langemeyer 
graan / kruidenjenever)

Per persoon: E 49,50, 1 dag
vanaf 40 personen

Tecklenburger Land Tourismus e. V., Markt 7, 49545 Tecklenburg 
Telefoon +49  5482  929182, Fax +49  5482  929184, E-mail info@tecklenburger-land-tourismus.de

Per persoon: E 39,-  
1 dag vanaf 10 personen

Tecklenburgerland

Tecklenburger Land Tourismus e.V., Markt 7, 49545 Tecklenburg,  
Tel. +49  5482  929182, Fax +49  5482  929184, E-mail info@tecklenburger-land-tourismus.de
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Zo vindt u ons …

•Met de auto 

Vanuit het zuiden (Dortmund, Ruhrgebied) via de A 1 (Hansalinie). Reisduur vanaf Dortmund ca. een uur.

Vanuit het noorden (Bremen, Oldenburg) ook via de A 1 (Hansalinie). Reisduur vanaf Bremen

ca. 1½ uur. Vanuit het westen (Nederland, Rheine) via de A 30. Reisduur vanaf Enschede ca. een half uur.

Vanuit het oosten (Hannover, Bad Oeynhausen) via de A 2 en A 30. Reistijd vanaf Hannover ca. twee uur.

•Per trein

In het Tecklenburgerland komen verschillende Europese spoorwegen bij elkaar. Er zijn o. a. stations in 

Osnabrück (IC-station), Lengerich, Ibbenbüren en Rheine.

•Met het vliegtuig

De internationale luchthaven Münster / Osnabrück ligt aan de zuidelijke rand van het Tecklenburgerland, 

bij Ladbergen.

Legenda
 1 Ev. kerk, Hopsten-Schale

 2 Graan- en oliemolen Overmeyer, Hopsten-Halverde

 3 Haus Nieland, Hopsten

 4 Marktplatz, Recke

 5 jachthaven Marina Recke

 6 Natuurgebied Heiliges Meer

 7 St. Agathakerk, Mettingen

 8 Tractormuseum, Westerkappeln

 9 Sloopsteine, Westerkappeln

 10 Landingsplaats voor ballonnen

 11 Knollmanns-molen, Hörstel

 12 Kunsthuis Klooster Gravenhorst, Hörstel-Gravenhorst

 13 Aasee en Aaseebad, Ibbenbüren

 14 Motormuseum, Ibbenbüren

15 Streekmuseum Bevergern, Hörstel-Bevergern

16 Slot Surenburg, Hörstel-Riesenbeck

17 Zomerrodelbaan met sprookjesbos, Ibbenbüren

18 Hist. stadshart met keurgebouw, Tecklenburg

19 Haus Marck, Tecklenburg

20 De Römer, Lengerich

21 Haus des Gastes, Lienen

22 Oude molen van Rolinck, Ladbergen

23 Golfbaan, Ladbergen

24 Blotevoetenpark, Lienen

25 Teuto-express

26 St. Magdalenakerk, Ibbenbüren-Laggenbeck

27 St. Annakerk, Hörstel-Dreierwalde

Het Tecklenburgerland in één oogopslag
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Westfaalse, Duitse en wereldkampioenschappen in Hörstel

Paardensport op topniveau

N iet alleen vanaf de rug van een paard – ook 

vanaf de bok van een wagen en tijdens 

internationale wedstrijden kunnen liefhebbers van de 

paardrij- en mensport Hörstel en omgeving ver kennen. 

Er is gezorgd voor een aantrekkelijke  infrastructuur, 

tenslotte draagt Hörstel al jaren met trots de titel ‘paard-

vriendelijke gemeente’.

De Surenburg, de grootste waterburcht van het 

Tecklen burgerland, vormt samen met de omliggende 

paardrij- en menterreinen een volmaakt decor. Het 

mekka voor koetsiers in de deelgemeente Riesenbeck 

staat vanwege zijn hoogwaardige grootschalige evene-

menten zowel nationaal als internationaal uitstekend 

bekend. Het hoogtepunt van deze kampioenschappen 

wordt gevormd door een terreinrit, waarbij de   twee- en 

vierspannen spectaculaire hindernissen moeten  nemen. 

Rijcomplexen en overdekte maneges in de andere 

 stadsdelen maken het aanbod voor ruiters compleet.
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Actief zijn

Hörstel

Klooster en cultuur

... dat is het DA Kunsthuis Klooster Graven-

horst.  Geniet van het in een monumentaal  atelier 

 veranderd klooster. Een plaats voor kunst en  cultuur, 

een ontmoetingsplek voor kunstenaars en in kunst 

geïnteresseerde bezoekers, een  levendig centrum 

in de culturele dialoog, vanwege de evenementen 

die er door het jaar heen plaats vinden. De kleine 

sobere kloosterkerk in St. Bernhard nodigt u uit om 

even tijd te nemen en naar binnen te keren.

Ook zijn tijdens een bezoek aan Hörstel  talrijke 

cultuurschatten te bewonderen. Prachtige land-

poorterhuizen bepalen het beeld van de histo rische 

stadskern van Bevergern, met het streekmuseum en 

de met veel liefde bij elkaar gebrachte  collecties. 

Dit kleine museum geeft een levendige indruk van 

de tradities en het leven van vorige generaties. Ook 

het landbouwmachinemuseum in Riesenbeck, 

met zijn vele tentoongestelde stukken, is altijd een 

 geliefd reisdoel.

Beslist niet te missen …

in Hörstel, dat is het motto voor wandelaars en 

nordic walkers in de groene natuur. Het natuur-

ervaringspad in Dreierwalde bij Reinings molen, 

de station-kloosterroute van Hörstel naar Graven-

horst, het wandelpadennetwerk in de bossen bij 

Slot Surenburg en de talrijke wandelpaden en 

 nordic-walking-routes langs de ‘Hermannsweg’ 

in het Teutoburgerwoud nodigen u uit tot uitge-

breid bewegen. Maar dat is nog niet alles. Al die 

 verschillende paden in het Münsterlandse park-

landschap en langs de Dortmund-Emskanaalroute 

maken nieuwsgierig, zodat u de interessante om-

geving op de fiets zult willen ontdekken. Geniet 

van de ‘Red Box’, het uitzichtpunt op de ‘natte 

drie hoek’, waar het Middellandkanaal en het Dort-

mund-Emskanaal samenkomen. Hobbystuurlieden 

en camperbewoners vinden mooie  aanlegplaatsen 

en een aantrekkelijke parkeerplaats voor hun  boten 

en campers, in het schilderachtige decor van het 

Teutoburgerwoud. De idyllisch gelegen Torfmoor-

see nodigt uit tot surfen, vissen, zeilen en  zwemmen. 

Een ander prachtig 

zwemmeer is de 

Hertha see, met een 

camping dicht bij 

de natuur en een 

indoor-speelhal.

Stad Hörstel

Tourist Information 
Kalixtustraße 6 
D-48477 Hörstel-Riesenbeck 
Telefoon  +49  5454  911-112 
Fax  +49  5454  911-102 
www.hoerstel.de 
stadt@hoerstel.de

Uw gastheren en gastvrouwen in 
 Hörstel stellen zich voor vanaf pag. 60.
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Fauna en flora binnen handbereik

Hopsten – actief land(be)leven

E en idyllisch, dromerig landschap  –  maar 

niet in slaap gesukkeld – dat is de gemeente 

Hopsten in het noordwesten van het Münsterland, 

in de uitlopers van het Teutoburgerwoud!

Zowel het afwisselende Münsterlandse park-

landschap, dat rond de gemeente Hopsten met zijn 

drie deelgemeenten Hopsten, Schale en  Halverde 

ligt, als het bergachtige Tecklen burgerland tot aan 

het vlakke Emsland, biedt bezoekers een heel 

 bijzondere natuurervaring. Steeds  afwisselend 

kunt u op lage heuvels, in bossen, weiden en 

 velden de flora en fauna en de dieren in de vrije 

natuur waarnemen.

De vele mooie wandel- en fietspaden, die in alle 

drie de deelgemeenten langs trotse boerenhoeves 

en oude vakwerkhuizen lopen, nodigen jong en 

oud uit tot ontdekkingstochten.
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Hier is elk bezoek de moeite waard

In het bekoorlijke landschap rond de gemeente 

Hopsten kunt u de vele bezienswaardigheden van 

Hopsten, Schale en Halverde ontdekken. Hier 

 horen behalve de graan- en oliemolens met name 

ook de historische dorpskernen bij, met hun oude 

mars kramers- en vakwerkhuizen, de talrijke natuur-

beschermingsgebieden en het natuurervaringspad. 

Maar ook sportieve recreatieactiviteiten, zoals 

 wandelen, nordic walking, fietsen en golf zijn hier te 

vinden. In Hopsten lopen drie routes van het  Nordic 

Walking Park Tecklenburgerland zowel door het 

centrum van het dorp als over veldwegen en langs 

kleine beekjes. Wie het meer op zijn gemak wil 

doen, kan de omgeving ook per huifkar verkennen.

Een uitgebreid wandel- en fietspadennetwerk met 

9 verschillende gemarkeerde routes, met lengtes 

 tussen de 12 en 35 kilometer, over goed onder-

houden wegen (vooral landelijke wegen) probeert 

u ertoe te verleiden, op stille weggetjes van het 

natuurschoon te genieten. Dat geldt ook voor het 

Töddenland-wandelpad, dat net als de Handels-

weg door de mooie gemeente loopt. Even  vrolijk 

als sportief gaat het eraan toe bij het Tödden-

golfen, het recreatieve spel voor iedereen. Hier 

kunt u uw  vaardigheden testen op ca. 40.000  m2 

en op 8 banen met  verschillende hindernissen. 

Er  vinden het hele jaar door evenementen plaats. 

Vooral de kermis in Hopsten is erg populair, net 

als het schaapscheerder feest en de traditionele bij-

eenkomsten van het Kulturlandhaus in Schale en de 

herdenkingsvuren ter ere van zuster Maria Euthymia 

in Halverde. Of laat de plaatselijke restaurateurs uw 

verhemelte verwennen met hun specialiteiten.

Aantrekkelijk recreatieaanbod

Op stille landwegen, ver van het verkeersge woel, 

kunt u rond Hopsten veel natuurschoon ont dekken, 

bijvoorbeeld het beschermde natuur gebied ‘Hei-

liges Meer’ of de beroemde ‘1000- jarige dikke 

eik’, met een stamomtrek van 8,5  meter.  Misschien 

ontdekt u wel een korhaan, het wapen dier van 

Halverde, in het Halverder veen? Een  goede 

plaats om even halt te houden is de in een klein 

bos  liggende graan- en oliemolen bij Hof Over-

meyer in Halverde. Schale 

is een uitstekend voorbe-

eld van een plaats die zijn 

dorpse karakter behouden 

heeft, daarmee won het in 

2006 zelfs de zilveren medaille in de landelijke 

 wedstrijd ‘Ons dorp heeft de toekomst’. Meteen 

aan het  begin van het dorp wordt u hier in het 

wildpark begroet door inheemse dieren en High-

land-cattle. Vakantie op de boerderij in comforta-

bele vakantie huizen of rustiek in het hooi? Maak 

actief kennis met het landleven – op de fiets, te 

voet, tijdens het nordic walken of hoog te paard … 

In Hopsten, Schale en Halverde is voor iedereen 

wat te doen!

Hopsten

Gemeente Hopsten

Tourist-Information 
Bunte Straße 35 
D-48496 Hopsten 
Telefoon  +49  5458  9325-18 
Fax  +49  5458  9325-93 
www.hopsten.de 
info@hopsten.de

Uw gastheren en gastvrouwen in 
Hopsten stellen zich voor vanaf pag. 66.
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De hoogte in, in het Teuto en in het Ibbenbürense klimbos

Klimparadijs Ibbenbüren

Klimmen in het platte Münsterland – 

 onmogelijk? Dat kan best! In het Ibben-

bürense klimbos en op de ‘Dörenther Klippen’ in 

het Teutoburgerwoud. Het klimbos biedt negen ver-

schillende parcoursen met 120  klimelementen  vanaf 

1  meter hoogte en diverse moeilijkheidsgraden 

van ‘gemakkelijk’ tot ‘gevaarlijk’. Wie heel  dapper 

is,  gebruikt de kabelbaan of waagt de Tarzan-

sprong  vanaf 15 meter hoogte in een net. Plezier 

en  avontuur, fitness en natuurlijk een vakkundige 

 begeleiding zijn gegarandeerd. Kinderen vanaf  

3 jaar kunnen terecht in de kleine klimhut.

In de zandstenen klimtuin ‘Dörenther Klippen’ in het 

Teutoburgerwoud kunnen via de volkshogeschool 

van Ibbenbüren zelfs meerdaagse klimcursussen, 

met theorie- en praktijklessen, geboekt worden voor 

beginners en gevorderden. Dus waarom zou u naar 

de Alpen gaan? Ibbenbüren ligt vlak naast de deur!



41

Uitstapjes voor het hele gezin

Stad met flair

Ibbenbüren is ook de ideale bestemming voor 

 iedereen die stadse flair evenzeer weet te waarderen 

als landelijke idylle. Het centrum van de streek ligt 

schilderachtig tussen het Teutoburgerwoud en het 

Wiehengebergte. Vakwerk en zandsteen be palen 

het gezicht van de binnenstad en talrijke winkels, 

restaurants en cafés nodigen u uit om uit te gaan 

en er een avond door te brengen. Ibben büren is 

bijzonder aantrekkelijk door de vele  evenementen, 

zoals het ‘Schnauferl-Treffen’ met veel oldtimers, 

of de ‘Ibben bürener Großkirmes’, een van de 

 grootste stadskermissen in Noordrijn-Westfalen. 

Wie graag de natuur in trekt, kan gebruik maken 

van het uit gebreide wandel- en fietspadennetwerk. 

Ibben büren is een van de ‘fietsvriendelijke steden 

in NRW’ en staat in verbinding met bekende fiets-

routes, zoals de Dortmund-Emskanaalroute. Het 

aanbod voor fietsers loopt van een mountainbike- 

of  gezinstocht tot de jaarlijks plaatsvindende Ibben-

bürense  fietszondag. Wie een tocht wil maken moet 

een wandel- of fietsroute langs de Töddenland-

route niet aan zijn neus voorbij laten gaan. Het 

 populairste doel voor wandelingen en dagtochten 

is natuurmonument ‘Dörenther Klippen’ met de 

‘ hurkende vrouw’ – pal aan de Hermannsweg en 

met een  fantastisch uitzicht op het Münsterland.

Ibbenbüren

Ibbenbüren is niet alleen een goed adres om te 

 klimmen. In ‘Natuurervaringspark Dörenthe’ met zijn 

onderwaterpark, kunt u ook heel ver naar  beneden. 

Het natuurervaringspark is een ca. 30.000  m2 groot 

complex met vijvers en een bloemenzee – een  paradijs 

voor tuinliefhebbers en duikfans, die er holtes,  grotten 

en zelfs een tempel kunnen onderzoeken. Wie het 

 liever wat rustiger aan doet, maakt een wandeling 

rond de Aasee of door de botanische tuin. De popu-

lairste bestemmingen voor gezinnen zijn recreatiepark 

‘zomerrodelbaan’, met zijn met veel liefde ingerichte 

sprookjesbos en het Aaseebad, een golfslagbad met 

openluchtbad en reuzenglij-

baan. Techniekliefhebbers 

moeten niet vergeten een 

bezoek te brengen aan het 

mijnbouwmuseum en het 

motormuseum. In het mijnbouwmuseum is de ge-

schiedenis van de steenkoolmijn van Ibben büren te 

zien, een van de diepste mijnen van Europa. In het 

motormuseum laten 150 tentoongestelde motor fietsen 

de harten van alle motorfans sneller slaan.

Eén ding is zeker: in Ibbenbüren verveelt niemand 

zich.

Stad Ibbenbüren

Tourist-Information Ibbenbüren 
Bachstraße 14 
D-49477 Ibbenbüren 
Telefoon  +49-5451-5454-540 
Fax  +49-5451-5454-590 
www.ibbenbueren.de 
touristinformation@tourismus- 
ibbenbueren.de

Uw gastheren en gastvrouwen in Ibben-
büren stellen zich voor vanaf pag. 67.
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Teddyberen en eendenraces

Ladbergen bromt

E n het hele dorp feest mee! Eind mei is om zo 

te zeggen ‘de beer los’ in Ladbergen. Het Lad-

berger berenfeest met zijn bijzonder gemoedelijke 

sfeer verwelkomt de bezoekers. In het hele dorp  vinden 

op verschillende plaatsen berententoon stellingen 

plaats. Beren van beroemde berenmakers, allerlei 

soorten accessoires en een berendokter  wachten er 

op hun teddyberenvrienden. Bovendien wordt er 

een omvangrijk neven programma  aangeboden, met 

 aantrekkelijke jazz, big bands en  voorstellingen. Op 

de Mühlenbach, die gezichtsbepalend is voor het 

dorp, vinden eendenraces plaats. Of ze nu rechtop 

zwemmen, op hun kop of hun zij liggen of helemaal 

op zijn - de snelste eend wint. Zoals dat in Westfalen 

de gewoonte is, worden de bezoekers culinair flink 

verwend. En omdat de aardbeientijd altijd begint met 

het berenfeest, worden er ook allerlei lekkernijen met 

aardbeien aangeboden.
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Ladbergen

Teddyberen en eendenraces

Geschiedenis ervaren

Fietsen, nordic walking, inline skaten, golfen of 

paardrijden! Wie van sportief en actief houdt, 

vindt in Ladbergen een afwisselend aanbod. Hier 

gaan fitness en natuur uitstekend samen. Twee uit-

gelezen nordic-walking-trajecten leiden u langs de 

Mühlenbach, door dichte loofbossen, door  grote 

open plaatsen in het bos en langs uit gestrekte 

 graan- en maïsvelden. Er loopt een bijzonder 

 nordic-walking-traject langs het Dortmund-Ems-

kanaal. Inline skaten is altijd mogelijk op de goed 

onderhouden landwegen rond Ladbergen.

Wat is het verschil tussen pitchen,  putten en 

 chippen? Ervaren golftrainers geven kennis-

makingslessen voor beginners en cursussen voor 

gevorderden.

De openbare golfbaan in Ladbergen biedt met zijn 

9 holes, een driving range en een 3000  m2 groot 

oefenstuk voor kort spel, optimale trainings- en 

speelmogelijkheden.

De restaurants in Ladbergen weten hoe ze hun 

gasten culinair moeten verwennen. Het aanbod 

loopt van traditionele Westfaalse en Ladbergse 

gerechten tot een uitgelezen gourmetmenu. In 

het voorjaar worden er als specialiteit smakelijke 

 asperges met aardappelen van eigen teelt en West-

faalse ham aangeboden. Gezellige restaurants en 

cafés nodigen u uit voor een bezoek.

Bezoek Ladbergen, ontdek de sfeer, de geschie-

denis en het natuurschoon!

Actief zijn

Maar Ladbergen heeft ook wat te bieden aan  mensen 

die zich voor geschiedenis interesseren. ‘Laat je 

 voeten zien, laat je schoenen zien! …’ – zeker het 

tweede stukje van het oude Duitse  kinderliedje 

vatten ze in het schoen makersmuseum in Lad-

bergen letterlijk op. In een met veel liefde ingerichte 

 tentoonstelling laat het met laarzen, sandalen, naald-

hakken en gezondheids sandalen de vergankelijkheid 

van de mode en aller hande 

 soorten  schoenen zien. In de 

mu seumwerk plaats is te zien 

met welke gereed schappen 

de schoen makers vroeger en nu  werkten. Ook in het 

streekmuseum kan de geschiedenis ‘beleefd’ worden. 

Wat is een ‘Durk’? Waarvoor dienen die uit hollingen 

in de tafel? Deze vragen, en nog veel meer, worden 

in het streekmuseum uitgebreid beantwoord. Een 

 andere bestemming voor een uitstapje is het heren-

huis in Erpenbeck, dat al sinds 1300 in het bezit van 

dezelfde familie is. De oude graanmolen is nog steeds 

in bedrijf en op verzoek laat men de  molenstenen hier 

graag weer draaien voor de bezoekers.

Gemeente Ladbergen

Tourist-Information 
Alte Schulstraße 1 
D-49549 Ladbergen 
Telefoon  +49  5485  3635 
Fax  +49  5485  3568 
www.ladbergen.de 
touristik@ladbergen.de

Uw gastheren en gastvrouwen in Lad-
bergen stellen zich voor vanaf pag. 73.
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Het generatiepark

Lengerich is in beweging

D it is het nieuwe ontmoetingspunt voor 

jong en oud, midden in het centrum 

van de stad. Vlak naast de  Gempthal kan het hele 

gezin zich vermaken. Vroeger  konden  ouders en 

grootouders alleen maar  toekijken als de  kinderen 

aan het spelen  waren, maar nu  kunnen ze 

 ‘meedoen’! Want de bijzondere  speeltuin daagt 

uit tot wedstrijdjes tussen de generaties. Hier heb 

je vooral evenwichtsgevoel, kracht en een goed 

 humeur nodig. De onlangs aangelegde boules-

baan is precies goed voor een partij met gelijk-

gestemden. Hier vinden al regelmatig bijeen-

komsten plaats. Wie hier honger van krijgt, kan 

zich laten verwennen in de Gempt-bistro, of een 

deken uitspreiden op het schitterende grasveld en 

genieten van een picknick.
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Midden in het betoverende landschap rond Lenge-

rich ligt het ALVA-beeldenpark. ALVA staat voor ‘Ars 

Longa-Vita Aeterna’ en betekent zo ongeveer: kunst 

blijft lang bestaan, het leven voor altijd. De ALVA-

projectgroep van de stedelijke marketingvereniging 

‘Offen sive’ heeft hier een concept uitgewerkt, dat een 

zinvolle verbinding tussen mens en cultuur vormt. 

Het park is als doel voor een uitstapje bedoeld, maar 

ook als dicht bij de stad gelegen recreatiegebied. Hier 

krijgen bezoekers de kans om zich open te stellen 

voor de kunstwerken en de 

blik rond te laten dwalen.

Op die manier is het moge-

lijk om van het bijzondere 

karakter van dit gebied te 

genieten, de dagelijkse beslommeringen achter  zich 

te laten en echt te ontspannen. Het eerste object 

dat ontstond, tijdens de ‘Skulptur  Biennale Münster-

land 2001’, was het ‘Lengerich-Garden- Project’. De 

 Amerikaanse kunstenaar Ronald Jones ontwierp en 

vervaardigde het met patiënten en inwoners van de 

stad. Ze werkten het thema ALVA uit. Het  labyrint, 

een beeld waarover gelopen kan worden, werd door 

geëngageerde inwoners gemaakt tijdens de tuin-

dagen in 2004. Beetje bij beetje wordt het ALVA- 

beeldenpark verrijkt met nieuwe kunstwerken. 

 Tijdens de zomermaanden vinden er diverse soorten 

evenementen plaats, die de bijzonderheden van het 

park benadrukken. Dit bijzondere natuur- en kunst-

genot mag u niet missen.

Dat moet je gezien hebben

Rond de Römer

Lengerich, op het ‘zonneterras’ van het Teutoburger-

woud, kan terugkijken op meer dan 4000 jaar 

ononder broken bewoning. Vele bezienswaardig-

heden zijn getuigen van deze geschiedenis. Hier 

hoort bijvoorbeeld het rond 1250 gebouwde poort-

gewelf bij, de ‘Römer’, net als de in 1497  voltooide 

evangelische kerk, de Gempt-hal, vroeger een 

 fabriekshal en nu een cultuurcentrum, en nog veel 

meer andere gebouwen.

Ieder jaar op de 3e zaterdag in juni verandert de bin-

nenstad van Lengerich altijd in de grootste partymile 

van de regio. Op vier podia in het voetgangers gebied 

worden er van ‚s morgens 10.00 uur tot ‚s nachts 

02.00 uur de beste livemuziek en showacts gepre-

senteerd. Dans, zang, sportieve verleidingen, er is 

voor iedereen iets passends voorhanden. De winkels 

zijn open tot 18.00 uur en verrassen elk jaar weer 

met bijzondere aanbiedingen.

Niet alleen dan, 

maar ook in de rest 

van het jaar is het 

een genoegen om 

in Lengerich een 

gezellig kijkje in de 

deels nog door de 

eigenaars zelf ge-

leide winkels te ne-

men. Daarbij hebt u 

dan de gelegenheid om de vele oude gebouwen van 

binnen en van buiten te bewonderen.

En ook wie zich verbonden voelt met de natuur 

komt in Lengerich volop aan zijn trekken. De in 

landschappelijk opzicht fantastische omgeving is op 

allerlei manieren te ontdekken. Te voet of per fiets 

komt u via vele goed bewegwijzerde routes op de 

mooiste plekjes in de omgeving.

Lengerich

Stad Lengerich

Tourist-Information 
Rathausplatz 1 
D-49525 Lengerich 
Telefoon  +49  5481  82422 
Fax  +49  5481  7880 
www.lengerich.de 
tourist-information@lengerich.de

Uw gastheren en gastvrouwen in Lenge-
rich stellen zich voor vanaf pag. 74.
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Over heg en steg

Paardenparadijs in Lienen

I n de ‘paardvriendelijke gemeente in West-

falen’ staat alles in het teken van het paard. 

Op het schitterend gelegen terrein in Westerbeck 

vinden in de loop van het jaar allerlei concoursen 

plaats. Het hoogtepunt voor paardenfans uit heel 

Duitsland is elke zomer weer de finale van het 

Duitse veulenkampioenschap, waarbij de  beste 

veulens van het land gekeurd worden. Word ook 

actief en beleef de 34  km lange ruiter route. Door 

bossen en langs water, weiden en  heggen rijdt 

u door het afwisselende Münsterlandse park-

landschap. Geniet van deze unieke ervaring.  

Hebt u helemaal geen ervaring met paarden? Op 

onze maneges kunt u pony’s en paarden zien, 

 aanraken en uw eerste ruiterpogingen onder-

nemen. Of ervaar het afwisselende landschap 

 tijdens een rit met een huifkar of een koets.
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Niet alleen paardenvrienden  komen 

in Lienen aan hun trekken, ook 

voor wandelaars, fietsers en nordic 

 walkers is Lienen een echt paradijs. 

De uitstekende ligging tussen het 

Teutoburgerwoud en het Münster-

landse parklandschap biedt allerlei 

mogelijkheden naar ieders wensen. 

Circa 100 kilometer  wandel-, nordic- 

walking- en fietspaden nodigen uit 

tot uitgebreide tochten in de om-

geving van Lienen.

Veeleisende fietsers doorkruisen het Teuto 

met een snelle berg- en daltocht langs de 

‘Holperdorper Serpentines’.

Het Holperdorperdal, met zijn zacht glooi-

ende heuvels, is vooral als de kersenbomen 

bloeien een bestemming die de moeite waard is.

Wie het liever wat rustiger aan doet, kiest voor de 

zogenaamde ‘Pättkes’. Dat zijn vlakke en  rustige 

landwegen, die langs trotse oude boerderijen 

 lopen en de oude heggen volgen. Zo komt u aan de 

zuidkant van Lienen – in de deelgemeente Katten-

venne. In veengebied ‘Kattenvenner Moor’  spelen 

zich vele oude sprookjes, huivering wekkende 

 sagen en spookverhalen af.

Tegenwoordig gaat het er in Kattenvenne  sportief 

aan toe. Hier bevindt zich de eerste officiële 

boerengolfbaan van het Tecklenburgerland. Grote 

en kleine bezoekers kunnen hier met veel plezier 

een heel bijzondere vorm van golf uitproberen.

Liefhebbers van hoogwaardige cultuur genieten in 

het Heckentheater in Kattenvenne van een lezing 

of een toneelstuk. Ook een bezoek aan de met 

veel liefde onderhouden tuinen is altijd de moeite 

waard.

Concerten, voordrachten en markten vinden in 

 Lienen in alle seizoenen plaats.

Geef toe aan uw nieuwsgierigheid en bezoek 

 Lienen.

Veelzijdig actief

Het blotevoetenpark in de dorpskern is een 

ervaring voor alle zintuigen! Tijdens een 

rondwandeling loopt u op blote voeten over 

 kiezels, zand, boomschors of bosgrond. Wek 

uw  zintuigen tot leven en geef uw bloedsom-

loop een opkikker! Voor de kleintjes is er een 

heerlijke modderspeeltuin. Hier kunnen ze naar 

hartenlust met water en zand spelen, terwijl de 

volwassenen zich ontspannen op de ligweide.

Wie zo’n fijn dagje natuur nog met wat cul tuur 

wil afmaken, kan een bezoekje brengen aan het 

kleinste museum van het Tecklenburgerland. 

Het staat recht tegenover het blotevoetenpark in 

het Haus des Gastes. In een oude eiken kast zijn 

wisselende tentoonstellingen te bewonderen.

Lienen

Onze tip

Gemeente Lienen

Tourist-Information Lienen 
Diekesdamm 1 
D-49536 Lienen 
Telefoon  +49  5483  7240-10 
Fax  +49  5483  7240-19 
www.lienen.de 
touristik@lienen.de

Uw gastheren en gastvrouwen in 
 Lienen stellen zich voor vanaf pag. 76.
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Ontdek de ‘Lotter Acht’

Met de fiets op pad in Lotte

F ietsliefhebbers kunnen in Lotte hun harts-

tocht uitleven: op de ‘Lotter Acht’! Die 

vormt het middelpunt van de brochure ‘Fietsen en 

wandelen in de gemeente  Lotte’, die bewoners en 

gasten uitnodigt om bijzondere, grotendeels onder 

monumentenzorg vallende bezienswaardig heden 

en landschappelijk interessante, afwisselende 

 trajecten in de gemeente Lotte te gaan ontdekken.

De in totaal 55 km lange ‘Lotter Acht’ is verdeeld 

in drie zorgvuldig geselecteerde trajecten en ver-

bindt de vijf deelgemeenten met elkaar, van Oster-

berg in het zuiden, via Alt-Lotte, Wersen en Büren, 

tot aan Halen in het noorden. Deze gemeente in 

het  Tecklenburgerland laat zich op de uitgelezen 

routes van haar mooiste kanten zien. Het enige 

wat we nog kunnen zeggen is: veel plezier op de 

‘ Lotter Acht’ en een prettige tocht zonder panne!
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Wersen werd voor het eerst genoemd rond het jaar 

1000 (‘Werisun’, plaats aan de rivier). De graven van 

Tecklen burg, die Wersen door vererving in bezit ge-

kregen hadden, lieten waarschijnlijk al in 1120 een 

kapel bouwen op hun gebied. Zo ontstond in de 13e 

eeuw de huidige, in delen nog originele,  romaanse 

dorpskerk van Wersen. De huidige bijzonderheden 

zijn o.a.: het orgel (uit 1860, met 19 registers), de 

met spijkers beslagen deur van de kerktoren (in 1915 

werd besloten tot een collecte ten behoeve van 

oorlogsslachtoffers). ‘In verband hiermee moet de 

deur van de kerk, als herinnering aan deze zware 

en  hevige oorlogsperiode en aan de offerbereidheid 

van de gemeente, volgens ontwerp van beeld houwer 

Wulfestange (uit Osnabrück) verfraaid en van nagels 

voorzien worden.‘ De hoogte van de schenking 

(2000 Reichsmarken) kwam overeen met de maat 

van de spijkers. Van 1400 tot 1886 stond er voor de 

kerk een toren die de ‘Pannentoren’ ge noemd werd, 

omdat hij met pannen (dakpannen) gedekt was. Hij 

was slecht gefundeerd en stond tijdens het luiden en 

tijdens novemberstormen bedenkelijk te wankelen. 

In 1884 was zijn toestand zo slecht geworden, dat 

er niet meer geluid kon worden. De nieuwe toren 

werd gebouwd in 1886. Ook het in 1860 door orgel-

bouwer Haupt uit Ostercappel gebouwde orgel, dat 

nu over 19 registers beschikt, maar dat tot aan het 

rugpositief (tijdens de renovatie van 1964) zijn oude 

front (behuizing) behield.

Bezichtigingen zijn te reserveren bij het parochie-

bureau via +49  5404  2286.

Orgelspel en klokkengelui

Lotte

Graaf Otto III von Tecklenburg stichtte de parochie 

Lotte in 1312. Al in het stichtingsjaar werd begonnen 

met de bouw van de parochiekerk, die in 1315  ingewijd 

werd. Bijzonderheden van dit monument, dat kenmer-

kend is voor de dorpsgotiek in het Münsterland, zijn het 

westelijke deel van het gebouw met het hoge koepel-

gewelf, het vroeggotische rechthoekige midden schip, 

de jugendstilramen in de westelijke muur, het barokke 

orgelfront uit 1682, een Vlaamse luchter uit 1777 en 

het bronzen beeld ‘Begegnung’ van kunstenaar  Rudolf 

Breilmann, uit 2000, voor de kerk. Ook bijzonder is 

de scheve, naar het westen neigende toren, die in 

1644 gebouwd werd. Bezichtigingen kunnen worden 

 aangevraagd bij de evange-

lische kerkgemeente via tele-

foonnummer +49  5404  6067 

of 950338.

Gemeente Lotte

Tourist-Information 
Westerkappelner Straße 19 
D-49504 Lotte 
Telefoon  +49  5404  889-0 
Fax  +49  5404  889-50 
www.lotte.de 
info@lotte.de

Uw gastheren en gastvrouwen in 
 Lotte stellen zich voor vanaf pag. 78.

Over kerken en torens
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Over ‘Pluggenträger’ en ‘marskramers’

De ‘Tüötten’ in Mettingen

Mettingen staat bekend om zijn ‘Tüötten’, 

reizende ambachtslieden. Veel prachtige 

vakwerkhuizen en het Töddenmuseum laten ook nu 

nog de rijkdom van dit al lang verdwenen gilde zien. 

Al in de 16e eeuw trokken de jongelui uit  Mettingen 

in de zomermaanden massaal naar Nederland, om 

daar te gaan werken als grasmaaier, turfsteker of 

schilder. Deze ‘Hollandgangers’ worden gezien als 

de eerste vertegenwoordigers van de beginnende 

ambulante handel, die zich in de eeuwen daarna zou 

verspreiden over het noorden van Nederland, Noord-

Duitsland, Brandenburg,  Mecklenburg,  Pommeren 

en zelfs tot Helsinki en Novgorod. Een lange mantel, 

een hoge hoed, een meetlint en een aan een  ketting 

hangende schaar – dat was de verplichte uitrus-

ting van de Tüötten. Maar wat is ‘Tüötten’ voor een 

woord? Het is een mondeling doorgegeven naam, die 

de kooplieden zichzelf gegeven hebben.
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Mettingen

Niet alleen cultureel gezien komt u als vakantie-

ganger of daggast aan uw trekken in Mettingen.

Goed onderhouden en bewegwijzerde fiets- en 

wandel routes nodigen u uit tot uitstapjes in de 

 schitterende omgeving. Wandelaars hebben de 

 mogelijkheid in het onlangs aangelegde Kneipp- 

bekken in het  Köllbachtal een ‘Kneippgang’ in te 

 lassen. Maar de bezoekers  kunnen ook buiten-

gewone sporten uitproberen tijdens hun verblijf, 

 zoals bijvoorbeeld boogschieten, en dan als een 

 Robin Hood hun trefzekerheid met pijl en boog 

 testen. Of had u meer zin om uw hersenen eens te 

 trainen? Hoe dat gaat, beleeft u met al uw zintuigen 

tijdens een  wandeling als u gaat ‘brainwalken’.

Wie eens modern wil gaan schatzoeken en het 

 zogenaamde geocaching wil uitproberen, kan dat 

doen met een huur-GPS 

van de Tourist-information 

in  Mettingen.

Als u eens een heel ander 

cadeautje wilt geven, is een 

‘cultuurbon voor  Mettingen’ 

zeker een goed idee.

Mettingen actief ervaren

Toen en nu

Park Schultenhof stamt uit de tijd van de eeuwwisse-

ling 1899 / 1900, maar kan toch terugkijken op een 

meer dan 900 jaar lange geschiedenis en was al 

bewoond in de tijd van de Saksische inval aan het 

einde van de 7e eeuw. Tegenwoordig  organiseert 

de vereniging voor het behoud van het park 

 tentoonstellingen en lezingen in de oude schuur.

In de voormalige stal is een schoolklas uit de jaren 

1930 ingericht. De met veel liefde bij elkaar  gebrachte 

gebruiksvoorwerpen uit lang vervlogen tijden, zoals 

griffels, leien, beloningskaartjes voor vlijt, sponzen-

dozen en wandkaarten geven een  levendig beeld 

van de kleine scholen in de boerengemeenschap 

in grootmoeders tijd. U kunt hier op aanvraag een 

les naspelen. In het hoofdgebouw van de school 

is het  Postmuseum gevestigd; hier ziet u verschil-

lende documenten en voorwerpen uit de postge-

schiedenis. U denkt haast dat u de post koets aan 

hoort komen. Duik in de wereld van het  verleden: 

Op slechts enkele meters afstand van de Schul-

tenhof vindt u in Haus Telsemeyer, een gebouw 

vol tradities, het uit drie vakwerkhuizen bestaande 

Tüöttenmuseum. Hier wordt de geschiedenis van 

de vlasteelt en de vlasverwerking en de gebruiken 

van de linnenkooplieden op een aanschouwelijke 

 manier getoond.

Gemeente Mettingen

Tourist-Information 
Clemenstraße 2 
D-49497 Mettingen 
Telefoon  +49  5452  5213 
Fax  +49  5452  52913 
www.mettingen.de 
touristinfo@mettingen.de

Uw gastheren en gastvrouwen in 
 Mettingen stellen zich voor vanaf pag. 79.
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Hoogveen met een bijzondere flair

Pure natuur in het Recker veen

N atuurbeschermingsgebied Recker Moor 

biedt een heel bijzondere natuur-

ervaring. Het Recker Moor ontstond al ca. 6000 

jaar v. Chr. en is een van de laatste levende hoog-

venen van Duitsland. Twee uitzichttorens bieden 

een goed overzicht over het 371 ha grote gebied, 

op informatieborden vindt u wetenswaardigheden 

over het veen, waarin veel zeldzame planten en 

dieren voorkomen. Bezoekers kunnen het unieke 

landschap verkennen via een wandelroute. Op de 

veenvelden en de vochtige weiden broeden veel 

beschermde vogelsoorten, zoals de grote wulp en 

het blauwborstje. In de winter jagen hier zeldzame 

roofvogels.

Het Recker Moor is ook voor veel vogelsoorten van 

grote betekenis als rustplaats op hun weg naar het 

zuiden. Veel plantensoorten hebben zich aange-

past aan de leefomstandigheden in het hoogveen.
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In het streek- en mandenmuseum ‘Alte Ruthe-

mühle’,  een voormalige watermolen, is het enige 

mandenmuseum van het Tecklenburgerland onder-

gebracht. De tentoonstelling van korf- en vlecht-

producten uit binnen- en buitenland laat dit oude 

ambacht duidelijk zien. Grote gereedschappen uit 

het  huishouden en de landbouw, maar ook karak-

teristieke thema’s van de regio – zoals de mijnbouw 

en het schoen makersambacht – zijn te vinden in het 

streek historische deel van het museum. Het aanbod 

wordt afgerond door regelmatige demonstraties van 

oude ambachten en kunstnijverheidsvormen. In het 

bakhuis van de Ruthemühle wordt tijdens diverse 

evenementen, zoals bij het aardappelfestival en de 

molendag, vers brood gebakken. De Ruthemühle, 

met een wagenloods, bakhuis, bijenhal en streekmu-

seum, is van april tot en met november op zondag 

geopend van 14.00 tot 18.00 uur. Groepsrond-

leidingen met en zonder kopje koffie zijn op aan-

vraag te boeken bij de Tourist-information in Recke.

Een oud ambacht opnieuw ontdekt

Recke

Recke wordt doorsneden door het Middelland-

kanaal en ligt met zijn deelgemeenten Steinbeck, 

Obersteinbeck en  Espel in het Münsterlandse park-

landschap, in de uitlopers van het Teutoburgerwoud. 

Veel  vakwerkhuizen met uitbundig versierde gevels 

 herinneren nog aan de ‘Tödden’ – de linnenkoop-

lieden van de 17e t / m de 19e eeuw. De 135  km  lange 

Tödden land-wandelroute volgt de voetsporen van 

deze  ambulante handelaren en loopt ook door Recke.

Recreatie, sport en ontspanning: het kan allemaal 

in Recke. Veel wandel- en fietsroutes nodigen u uit 

voor een actieve vrijetijdsbesteding. Ook hoog te 

paard of met een huifkar kunt u de schitterende om-

geving van Recke verkennen. Nordic walkers vinden 

in het staatsbos in Buchholz drie uitstekende routes, 

die deel uitmaken van Nordic Walking Park Tecklen-

burgerland. En twee natuurbeschermingsgebieden, 

het Recker Moor en het Heilige Meer, nodigen uit tot 

ontspannen. Amateurkapiteins vinden 12,8  km naar 

het zuiden via het Middellandkanaal Marina Recke, 

een jachthaven met vaste ligplaatsen, plaatsen voor 

passanten en een panoramacafé. Zwavelbad Stein-

beck, met zijn door de staat erkende geneeskrach-

tige bron, biedt totale ontspanning. In het 34 graden 

warme zwavel-thermaalbad en het grote saunapark 

kunt u de drukte van alledag achter u laten.

Recke heeft een veelzijdige evenementenkalender. 

Van de sportieve triatlon, de Recker fietsdag en het 

lentefeest, tot de Hollandmarkt, het aardappelfeest 

en de ‘Recker Herfst’ is er voor elk wat wils.  Ontdek 

 Recke en laat u in de gezellige res-

taurants verwennen met  typisch 

West faalse  gerechten of met een 

 gourmetmenu.

Altijd wat te doen

Gemeente Recke

Tourist-Information 
Hauptstraße 28 
D-49509 Recke 
Telefoon  +49  5453  910-40 
Fax  +49  5453  910-11a 
www.recke.de 
info@recke.de

Uw gastheren en gastvrouwen in 
 Recke stellen zich voor vanaf pag. 80.
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Kinderkopjes, vakwerkgevels en heel veel natuur

Romantisch Tecklenburg

T ecklenburg, het noordelijkst gelegen bergstadje 

van Duitsland en tegelijkertijd een kuuroord 

voor lucht- en Kneipptherapie, lokt bezoekers met zijn 

roman tische steegjes en trappen, grootse verge zichten 

en een grote hoeveelheid geschiedenis en cultuur.  

Met veel liefde gerestaureerde vakwerkhuizen uit de 

16e – 18e eeuw bepalen het gezicht van de stad en 

 geven een indruk van hoe de graven van Tecklenburg en 

hun families hier honderden jaren geleden woonden. 

Een andere indrukwekkende getuige van deze tijd is de 

burchtruïne waarin de FreilichtSpiele Tecklenburg, het 

grootste openluchttheater van Duitsland, gehuisvest is.  

Het adembenemende uitzicht op het Münster landse 

parklandschap aan de ene kant en de heuvelruggen 

van het Teutoburgerwoud aan de andere kant, laten 

zowel recreatiewandelaars en afstandwandelaars als 

sportieve fietsers en nordic walkers goed aan hun 

 trekken komen.
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De deelgemeenten Brochterbeck, Ledde en  Leeden 

hebben allemaal hun geheel eigen charme. Met 

 sagen omweven rots- en klippenformaties, weidse 

vlaktes, heuvellandschappen en dichte  bossen 

 bieden de hele dag door natuurervaringen.

Aantrekkelijke bezienswaardigheden, zoals de stift-

kerk van het cisterciënzerinnenklooster in  Leeden, 

de werkplaatsen in Ledder of de Blücherfelsen in 

Brochterbeck, een rots die zijn naam kreeg van de 

Pruisische veldheer generaal Blücher, die in de slag 

bij Waterloo tegen Napoleon vocht, zijn te voet of 

per fiets gemakkelijk te bereiken.

Voor sportliefhebbers zijn er naast de vele wandel-

paden en fietsroutes nog diverse, meest duidelijk 

bewegwijzerde, nordic-walking-trails die ofwel als 

zelfstandige route of als ver-

bindingsroute naar de buur-

gemeentes gebruikt kunnen 

worden. Informatie over de 

moeilijkheidsgraad en het 

profiel is op de informatie-

borden aan het begin van elke route te vinden.

Tijdens het lama-trekking door de bossen van natuur-

park Terra.vita gaat uw hart open bij het uitzicht op 

de Münsterlandse laagvlakte. Het rustige wandelen 

met deze aristocratisch uitziende dieren, de gezonde 

lucht en de stille bossen, zorgen voor echte ontspan-

ning en verkwikking.

Natuur, geschiedenis en sport

Tecklenburg

Het erkende lucht- en Kneippkuuroord van Tecklen-

burg is in elk jaargetijde een bezoek waard. Het  onlangs 

aangelegde watertrapbekken in het kuurpark nodigt 

niet alleen in de zomer de vrienden en volge lingen van 

 Sebastian Kneipp uit om iets aan hun gezondheid te 

doen. De schitterende oude bomen stralen in de herfst 

met hun bontgekleurde bladeren en in de lente bloeien 

de eerste voorboden van de zomer en bereiden ze u 

alvast voor op het warme seizoen.

Meteen als de eerste zonnestralen op het historische 

stadje met zijn kronkelige steegjes en trappen schijnt, 

verschijnen er tafels en stoelen voor de cafés en geniet 

men, vaak met de warme winterjas nog lekker aan, in 

de buitenlucht van de koffie.

De overige mogelijkheden om aan de gezondheid te 

werken zijn al even traditioneel en vertegenwoordigen 

de vijf zuilen van Kneipp: de genezende kracht van 

het water, lichaamsbeweging, gezonde voeding, de 

 werking van kruiden en de eigen innerlijke harmonie.

Alternatieve geneeswijzen en het wellnessaanbod  zoals 

massages, sauna en fango laten vrijwel niets meer te 

wensen over. Seminars en excursies bieden een kijkje 

in de wereld van de geneeskrachtige kruiden.

Diep ademhalen

Stad Tecklenburg

Tecklenburg Touristik GmbH 
Markt 7 
D-49545 Tecklenburg 
Telefoon  +49  5482  9389-0 
Fax  +49  5482  9389-19 
www.tecklenburg-touristik.de 
info@tecklenburg-touristik.de

Uw gastheren en gastvrouwen in Teck-
lenburg stellen zich voor vanaf pag. 82.
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Ontdekken en experimenteren in Westerkappeln

De natuur op het spoor

H et natuurervaringspad in Wester kappeln, 

met zijn 12 interessante stations, maakt 

kinderen, jongeren en volwassenen enthousiast. Als 

u het uilen-logo blijft volgen, krijgt u op de 6,5  km 

lange rondwandeling inkijkjes in het leefgebied, de 

gebruiksvormen en de veelzijdigheid van de flora en 

fauna in onze regio. Natuurjuweeltjes zoals  vochtige 

graslanden, water en bossen, cultuurschatten zoals 

de graslanden vol fruitbomen, knotwilgen en het  

ca. 4000 jaar oude megalithische graf de ‘Sloop-

steine’ omzomen deze route. Het  natuurervaringspad 

 begint bij het informatiebord aan de ingang, bij 

de  scholengemeenschap in het dorp. Er is ook een 

 begeleidende folder, die naast  interessante infor matie 

erg leuke ideeën bevat voor het ont dekken,  beleven, 

spelen en experimenteren in en met de natuur. 

 Bovendien zijn er determinatiegidsen,  schepnetjes 

en bekerloepen te huur.
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De gemeente Westerkappeln biedt puur recreatie-

plezier vlak voor de poorten van de universiteits-

stad Osnabrück, voor nordic walkers en wandel-

liefhebbers, fietsers en inline skaters en alle 

andere sportenthousiasten – dus ook voor golfers, 

ruiters en tennissers.

Wie van geschiedenis houdt en oude tradities 

live wil meemaken, kan het tractormuseum in de 

 buurtschap Düte bezoeken, of de idyllisch  gelegen 

Velper watermolen, waar u zelfs kunt kijken hoe 

graan gemalen en brood gebakken wordt. De 

midden in het dorp liggende evangelische kerk 

met haar romaanse toren uit de 12e eeuw en haar 

schip uit de 13e eeuw is, net als de ridderburcht 

Haus Cappeln, altijd een bezoekje waard.

De verkeersluwe dorpskern met zowel idyllisch 

vakwerk als moderne kunst, de ‘fontein met de 

gouden haas’, de kleine overzichtelijke straat-

jes, de nette winkels en uitstekende restaurants 

 nodigen u uit tot rondslenteren en een tijdje 

blijven.

Wie van beweging houdt, doet een poging op de 

in het mooie Hagenbergwald gelegen 18- holes 

golfbaan. Overige beschikbare sport- en recreatie-

voorzieningen: het verwarmde openluchtzwem-

bad met beachvolleybalveld, de skatebaan bij de 

school, diverse mogelijkheden om te schieten, 

maneges, de paardenboerderij, de  tennishal en 

de buitenbanen, de badmintonhal 

envoor de kleine gasten diverse kin-

derspeelplaatsen.

Recreatieplezier en bezienswaardigheden

Onze tip

Niet ver van de Düsterdieker Niederung, het 

 grootste natuurbeschermde natte graslandgebied 

in Noordrijn-Westfalen, ligt cultuurtuin Wester-

beck. Geniet hier van mei tot en met oktober van 

Afrikaanse beelden uit Zimbabwe. Aanvullende en 

maandelijks wisselende speciale tentoonstellingen 

uit het volledige kunstscala 

maken uw bezoek tot een 

waar kunstgenoegen.

‘Kunst ervaren, waar kunst 

ontstaat‘, hiervoor nodigt 

‘het witte huis op de berg’, 

de heuvel bij Hollenberg, u 

uit in het kader van tentoonstellingen met work-

shops. Naast sieraden van glasparels, crystal-art en 

electro-miniatuurkunst vormt encaustiek schilderen 

een hoogtepunt in dit hoogwaardige artistieke en 

creatieve aanbod.

De Velper watermolen is niet alleen open voor 

 bezichtiging door molenliefhebbers, maar op de 

bovenste etage bevindt zich hier ook de foto galerie 

van schilder Gustav Künnemann. De  watermolen 

vormt ook vaak het feestelijke kader voor lezingen 

en concerten.

Zowel in het Engels als in Platduits en Hoog duits, 

te voet of op de fiets – de gidsen van Wester-

kappeln nemen u graag mee voor een interessante 

en afwisselende rondleiding in het dorp, de kerk 

of de omgeving.

Westerkappeln

Gemeente Westerkappeln

Touristik 
Große Straße 13 
D-49492 Westerkappeln 
Telefoon  +49  5404  887-0 
Fax  +49  5404  887-77 
www.gemeinde-westerkappeln.de 
info@westerkappeln.de

Uw gastheren en gastvrouwen in Wester-
kappeln stellen zich voor vanaf pag. 90.
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Zo gemakkelijk boekt u bij ons uw vakantieonderkomen

Langdurig uitzoekwerk en eindeloze  telefoongesprekken zijn niet nodig om in het 
 Tecklenburgerland een onderkomen te vinden voor de mooiste dagen van het jaar.

Eén telefoontje is genoeg!

Dat wordt mogelijk gemaakt door ons OBIS –Online Boekings- en Informatiesysteem.

Het gaat zo:
•  Bekijk op de volgende pagina’s op uw 

 gemak de verschillende mogelijkheden en 
kies uw vakantie-accommodatie – dat kan 
een groot of klein hotel zijn, een pension, 
een vakantiehuis of een vakantie op de 
 boerderij. De gastheren en gastvouwen in 
het Tecklenburgerland zijn aangesloten op 
ons OBIS.

•  Het beste kunt u ons na uw beslissing 
 meteen bellen. En terwijl u met ons – zie het 
informatiekader linksonder – belt, kunnen 
wij in de computer opzoeken of de door 
u gewenste accommodatie in de gewenste 
 periode beschikbaar is. Zo ja, dan krijgt u 
van ons een bevestiging van de boeking.

Als we nog wat bij de verhuurder moeten 
 navragen, bellen we u snel terug.

Als de door u gewenste accommodatie al 
 bezet is, kunnen we u nog tijdens ons telefoon-
gesprek een ander hotel, pension of vakan-
tiehuis  aanbevelen en dat voor u  boeken. 
 Vervelend en omslachtig bellen naar verschil-
lende nummers is dus ook niet meer nodig.

Want wij willen dat u meteen al vakantie 
hebt, en dat begint bij de boeking. 

Natuurlijk kunt u ons ook per fax of e-mail 
 bereiken. Ook dan ontvangt u uw vakantie-
gegevens per ommegaande van ons.

Hier kunt u snel en 
eenvoudig boeken:
Tecklenburger Land Tourismus e.V.
Markt 7
D-49545 Tecklenburg
Telefoon  +49(0)  5482  929182
Fax  +49(0)  5482  929184 
www.tecklenburger-land-tourismus.de 
info@tecklenburger-land-tourismus.de
Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH
Bachstraße 14
D-49477 Ibbenbüren
TeIefoon  +49(0)  5451  545454-0 
www.ibbenbueren.de 
touristinformation@tourismus-ibbenbueren.de
Tourist Information Lienen
Diekesdamm 1
D-49536 Lienen
Telefoon  +49(0)  5483  72401-0 
www.lienen.de 
touristik@lienen.de
Tecklenburg Touristik GmbH
Markt 7
D-49545 Tecklenburg
Telefoon  +49(0)  5482  9389-0 
www.tecklenburg-touristik.de 
info@tecklenburg-touristik.de

Zo vindt u snel  
de weg:
Op de volgende pagina’s kunt u zeker uw 
ideale vakantie-accommodatie vinden. 
Om u het zoeken te vergemakkelijken, 
hebben we de verhuurders in vijf catego-
rieën verdeeld:

Hotel, eenvoudig hotel, pension, 
vakantie woning / vakantiehuis en vakantie 
op de boerderij

Bovendien helpen onderstaande afkortin-
gen u bij het zoeken:

Kamertypes:

E  = eenpersoonskamer 
Z  = tweepersoonskamer met twee bedden 
D  = tweepersoonskamer 
T  = driepersoonskamer 
V  = vierpersoonskamer 
F  = vijfpersoonskamer 
G  = groepsaccommodatie 
FW / FH = vakantiewoning / vakantiehuis 
EZ-toeslag = toeslag voor eenpersoonskamer

Voorzieningen:

W = warm en koud stromend water 
D = douche 
R  = bad 
C  = douche of bad 
H = wc en douche 
B  = wc en bad 
I  = wc en douche / bad 
Y  = wc en douche en bad

Een voorbeeld: DH staat dus voor een 
tweepersoonskamer met wc en douche.

Bovendien ziet u nog de volgende 
 symbolen, die u ook helpen bij uw 
 oriëntering over de verblijven:

Vakantie op de boerderij 

Hier krijgt u kinderkorting 

Hier zijn huisdieren welkom

‘Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland’ 
De Duitse wandelaarsbond bepaalt onder de noemer ‘Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutsch-
land’ (Uit stekende gastheren en gastvrouwen in wandelland Duitsland), kwaliteitsnormen voor 
het hele land. Samen met deskundige partners in de regio‘s worden extra  wandelaarsvriendelijke 
verblijfs accommodaties en  restaurants in Duitsland onderscheiden. Om aan de toegenomen 

 eisen van de wandelende gasten tegemoet te komen, wordt hier vooral geke-
ken naar aanbod met een hoge kwaliteit. De Duitse  wandelaarsbond, het 
‘Deutsche Wanderverband’, heeft dit opgemerkt en biedt met het keurmerk 
‘Wanderbares Deutschland’ in het hele land  kwaliteitsnormen voor de aan-
bieders. Ook het Tecklenburgerland neemt deel aan de toekenning van het 
kwaliteitskeurmerk ‘Wander bares Deutschland’. Om wandelaars over hun 
wandelaarsvriendelijke service te  informeren, maken de hotels nu reclame 
met het bijbehorende kwaliteitsbord.
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De voorwaarden 
voor de gasten …

... vindt u op 
pagina 92 / 93

van deze brochure!

Fietsvriendelijke accommodaties
Steeds meer verblijfsaccommodaties in het Tecklenburgerland zien met  plezier 
uit naar fietsers en bieden hen bijzondere service. De Duitse fietsersbond, 
de ‘Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club’, heeft deze ondernemingen erkend als ‘fietsvriendelijke accommo-
datie’ en als zichtbaar kenmerk hiervoor het hiernaast staande symbool uitgereikt. De op deze manier aange-
duide ondernemingen hebben ten minste de volgende voorzieningen voor u paraat:
• Onderdak voor fietsende gasten, ook voor maar één nacht, 
    resp. ondersteuning bij het zoeken van onderdak als de eigen accommodatie volgeboekt is
• Een fietsersontbijt: muesli, fruit, volkorenproducten
• Afsluitbare ruimte om de fietsen voor de nacht te stallen
• Drooggelegenheid voor kleding en uitrusting
• Service-reparatiekoffer met de belangrijkste gereedschappen en reparatiegelegenheid

Classificatie 
Hotels en pensions (DEHOGA)

Aan dit bordje herkent u de 
geclassificeerde hotels ter plaatse: 

Duitse hotelclassificatie
1 t / m 5 sterren (hotels en pensions vanaf 9 bedden): 

★  Zeer eenvoudige accommodatie 
• eenpersoonskamer 8 m2, 
   tweepersoonskamer 12 m2 
• receptie
• uitgebreid ontbijt
• douche / wc op de gang
• fax bij de receptie
• bagagedepot

★★  Eenvoudige accommodatie
• eenpersoonskamer 14 m2, 
   tweepersoonskamer 16 m2

• ontbijtbuffet
• 70 % van de kamers met douche of bad / wc
• 70 % van de kamers met kleurentelevisie
• dranken verkrijgbaar in het hotel
• zitgelegenheid naar rato van aantal bedden, tafel 

★★★  Gemiddeld luxe accommodatie
• eenpersoonskamer 14 m2, 
   tweepersoonskamer 18 m2

• alle kamers met douche of bad / wc
• alle kamers met kleurentelevisie
• receptie 12 uur bemand, 24 uur bereikbaar
• dranken aanwezig op elke kamer
• betalen met kaart mogelijk
• restaurant 

★★★★  Luxe accommodatie
• eenpersoonskamer 16 m2, 
   tweepersoonskamer 22 m2

• ontbijt / maaltijden per roomservice
• minibar of 24-uurs roomservice
• badjassen indien gewenst, make-upspiegel, föhn
• fauteuils / bank
• was- en strijkservice
• hotellobby, restaurant, hotelbar 

★★★★★  Zeer luxe accommodatie
• eenpersoonskamer 18 m2, 
   tweepersoonskamer 26 m2

• suites
• receptie 24 uur bemand en conciërge
• extra wastafel, verzorgingsproducten
• safe in de kamer
• lounge, restaurant, hotelbar

Kwaliteit  verzekerd 

met sterren

Classificatie
Particuliere onderkomens, vakantie-
woningen en vakantiehuizen (DTV)

Aan dit bordje herkent u de 
geclassificeerde accommodaties ter plaatse:

Definitie van de kwaliteitsnormen
1 t / m 4 sterren voor particuliere onderkomens 
(minder dan 9 bedden), 1 t / m 5 sterren voor 

 vakantiewoningen en -huizen: 

  Eenvoudige en doelmatige uitrusting van het 
 object, met eenvoudig comfort. De vereiste 
basis inrichting is aanwezig en gebruiksklaar. 
Slijtagesymptomen door normaal gebruik zijn 
toegestaan bij volledig en deugdelijk 
 wooncomfort.

  Doelmatige en goede totaalinrichting met 
 ge middeld comfort. De inrichting moet in 
 goede staat zijn en van goede kwaliteit. Bij een 
 verzorgde totaalindruk ligt de nadruk op 
 functionaliteit.

  Goede en gerieflijke inrichting 
met goed comfort. Inrichting van betere 
 kwaliteit. Prettig aandoende totaalindruk, 
 waarbij waarde gehecht wordt aan decoratie 
en verblijfsgemak

  Hoogwaardige inrichting met extra comfort. 
 Inrichting van betere kwaliteit en goed onder-
houden. Op elkaar afgestemde totaalindruk van 
vormen en materialen. Ligging en infrastructuur 
van het gebouw voldoen aan hoge vereisten.

  Eersteklas inrichting met bijzondere extra 
 services en een uitstekende infrastructuur van 
het object. Uitgebreide voorzieningen van 
 bijzonder goede kwaliteit. Uitstekend verzorgd 
en een exclusieve totaalindruk met alle 
 technische comfort, die zowel het gebouw als 
de omgeving betreft. Zeer goed onderhouden.

Deelname aan de classificatie (DEHOGA en DTV) 
vindt op vrijwillige basis plaats. Accommodaties  zonder 
 keurmerk hebben niet deelgenomen – dit geeft dus 
geen oordeel over hun kwaliteit. De geclassificeerde 
 accommodaties zijn duidelijk met sterren aangeduid.

I edereen  verheug t 
zich op welverdiende 
vakantie dagen. Toch 
kunnen er belangrijke 
redenen zijn (bijv. 
ziek te, ongeluk, enz.), 
die ervoor zorgen dat 
u van een al ge boekte 
reis moet  afzien. Om 
er  zeker van te zijn 
dat u in dat geval – 
naast het verlies van 
het vakantie plezier – 
niet ook nog een an-
nuleringsvergoeding 
moet betalen (zie de 
‘Voorwaarden voor de 
gasten op pag. 92, nr. 6: 
annulering en niet ver-
schijnen’),  raden wij u 
aan een annuleringsver-
zekering af te  sluiten. 
 Deze verzekering be-
schermt u, als u uw 
vakantie moet afbre-
ken of er zelfs niet aan 
kunt beginnen, tegen 
verhaals vorderingen.
Het afsluiten van een 
 reis- en annuleringsver-
zekering is even een-
voudig als het boeken 
van uw  vakantie. Ge-
bruik gewoon de aan-
meldingskaart in de ver-
zekeringsfolder, die u 
bij alle  toeristenbureaus 
in het Tecklenburger-
land kunt krijgen en die 
we u op verzoek graag 
 toesturen.

VOOR 
ALLE 

ZEKER-
HEID

Overnachten zoals u dat wilt
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Gastheren en gastvrouwen

Kies in alle rust uw gastheren uit het volgende aanbod en maak 
 gebruik van onze centrale kamerbemiddeling: +49  5482  929182

Meer informatie over de plaats vindt u op pag. 36 – 37

Uw gastheren en  
gastvrouwen in

	 Hörstel

Parkhotel              Su� nburg

Anz.Parkhotel_neu1.indd   1 09.11.11   15:20

Het onlangs geopende Parkhotel, een familiehotel, ligt dicht bij Schloss Surenburg in 
Riesenbeck. Geniet in een liefdevolle omgeving van de regionale seizoenskeuken met 
mediterrane elementen. Als gastheer vervullen wij met liefde voor het detail uw grote 
en kleine wensen. Geniet van de prettige sfeer op ons terras, in de bar, bij een van de 
haarden of in het nieuwe badlandschap met zwembad, whirlpool en sauna.

Arrangement voor fietsen, wandelen of gewoon ontspannen:

1e dag:
Heenreis op eigen gelegenheid, aankomst dagelijks mogelijk: welkomstcocktail
‚s Avonds: 3-gangenmenu met twee hoofdgerechten naar keuze
Overnachting in een tweepersoonskamer

2e dag:
Royaal ontbijtbuffet
Lunchpakket
‚s Avonds: 4-gangenmenu met twee hoofdgerechten naar keuze
Overnachting in een tweepersoonskamer

3e dag:
Royaal ontbijtbuffet
Terugreis op eigen gelegenheid
Prijs p.p. in een tweepersoonskamer: € 189,00
Prijs p.p. in een tweepersoonskamer voor gebruik door één persoon: € 209,00
incl. gebruik van de recreatiemogelijkheden in het badlandschap

Prijs/Pers. LO   Toeslag HP
DZ 64,50 € 25,00 €
DZ als EZ 82,00 € 
Suite 180,00 €

Traditionele gastvrijheid in een nieuw jasje



61

Tecklenburgerland

Gasthof Zum Adler
Hörstel-Bevergern • Maria Neier
In het hart van de eersteprijswinnaar van ‘Ons dorp heeft 
toekomst’ ligt ons hotel met 14 bedden, alle kamers met 
douche / wc en telefoon. Ons hotel onderscheidt zich 
door een bijzonder centrale ligging in de onmiddellijke 
 nabijheid van de oude binnenstad en de Surenburg.
Laat u bij ons verwennen, met voorkomende service en 
 huiselijke gezelligheid.

Aantal kamers, 1 E, 5 D, 1 T
Prijs / pers. L / O Toeslag HP VP
EH  vanaf 33,00 e vanaf 9,00 e op aanvraag
DH  vanaf 29,50 e
TH  vanaf 25,00 e

Aantal kamers: 7 D
Prijs / pers. L / O Toeslag HP Toeslag VP
DC 32,00 e 10,00 e op aanvraag
EZ  44,00 e

Hotel + restaurant Hilckmann
Hörstel
Ons hotel ligt midden in het centrum van Hörstel en heeft 
rustige kamers, die allemaal voorzien zijn van douche, wc, 
 telefoon, kabeltelevisie en minibar. Wij bieden een uit
stekende keuken, 2 verenigingskegelbanen, een grote 
zaal, een mooie biergarten met aangrenzende tuin en een 
 speeltuin. Grote eigen parkeerplaats. Alle kamers kunnen 
ook als  eenpersoonskamer geboekt worden.

Aantal kamers, 7 E, 19 D, 1 T
Prijs / pers. L / O Toeslag HP Toeslag VP
DH vanaf 41,50 e	tot 43,50 e 18,00 e 25,00 e
EH vanaf 52,00 e tot 56,00 e

FeestelijkFeestelijk

Ons traditionele hotel in het  centrum van 
Riesenbeck, aan de rand van het Teuto-
burgerwoud, is het ideale beginpunt voor 
uw fi ets- en wandeltochten in het Tecklen-
burgerland.

Ons hotel heeft 27 modern  ingerichte kamers, 
en onze gasten kunnen gebruik maken van ons 
overdekt zwembad met sauna. 
Laat u verwennen door onze verse,  regionale 
gerechten – ’s zomers ook in onze biergarten.

aankomen – ontspannen – je gewoon lekker voelen…aankomen – ontspannen – je gewoon lekker voelen…

Wij verheugen ons op uw komst!Wij verheugen ons op uw komst!

Aantal kamers 7 E, 19 D, 1 T
Prijs/pers. LO Toeslag HP Toeslag VP
DH vanaf 41,50 € tot 43,50 € 18,00 € 25,00 €
EH vanaf 52,00 € tot 56,00 €

ACCENT Hotel Saltenhof
Hörstel-Bevergern
Hotel Saltenhof bevindt in een mooi onderhouden park
landschap met oude bomen – een groene idylle. Voor lange 
fietstochten over één van de vele fietspaden in Bevergern 
en omgeving staan hier ook ebikes ter beschikking. Na de 
indrukwekkende vakantiebelevenissen kunt u in de nieuwe,

kleine wellnessoase ontspannen. Voor pas getrouwde paren 
hebben wij een liefdevol ingerichte honeymoonsuite met 
hemelbed en groot rond bad. Het restaurant biedt culinaire 
bijzonderheden en seizoensspecialiteiten, plus gebak uit de 
eigen bakkerij.

Aantal kamer: 2 E, 13 D
Prijs / Pers. LO Toeslag HP Toeslag VP
EI 63,00 e 19,00 e 34,00 e
DI vanaf 42,50 e

superior
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Indoor Tipi-hotel Hof Gehring 
Hörstel-Riesenbeck
We hebben ons al 15 jaar lang als restaurantbedrijf bestaande 
en volgens ‘Bioland’richtlijnen gecertificeerde boerderij uitge
breid met een indoortipihotel. Overnacht in een van de vijf 
ver schillende indianentipi’s in de verbouwde oude schuur. Deze 
tipi’s hebben een slaapgelegenheid voor maximaal 5 personen. 
Rond onze boerderij kunt u deelnemen aan een groot aantal 
verschillende recreatieactiviteiten. Ook de natuur klimtuin, 
die door onze samenwerkingspartner ‘Wellenbrecher – de 
jeugdhulpver lener’ geleid wordt, is een bijzonder highlight.

TipiIndoorhotel: 5 tipi's
Prijs / pers. / logies Toeslag F Bedden
28,00 e 8,50 e 25

... als u iets bijzonders zoekt!

Boerderijcafé Hörstel

Tecklenburger Straße 53 | 48477 Riesenbeck-Birgte | Tel. +49(0)5454 9594 | www.hof-gehring.de

Der Birkenhof
Hotel – restaurant – café • Eigenaar Michael Fischer

Hörstel-Riesenbeck
Het hotel waar paardenliefhebbers, fietsers en wandelaars 
zich meteen thuis voelen.
* Restaurant
* Hotelkamers
* Vakantiewoningen
* Biergarten
* Kinderspeeltuin
* Paardrijhal 20 x 40

Aantal kamers: 3 E, 3 D, 1 T; 2 FW
Prijs / pers. L / O Toeslag HP Bedden
DC  vanaf 32,00 e 9,00 e
EC  vanaf 32,00 e
TC  vanaf 28,00 e
FW  F*** 62 m2 vanaf 62,00 e  max. 5 bedden
FW  F*** 42 m2 vanaf 42,00 e  max. 3 bedden

F

Gaststätte Ottenhues vakantiewoning / pension
Hörstel-Riesenbeck
Aan de rand van het Teutoburgerwoud ligt ons hotel,  omringd 
door prachtige fiets en wandelroutes. Onze comfortabele vakan
tiewoning bestaat uit 1 slaapkamer, 1 woonkamer met slaapbank, 
volledig ingerichte keuken, badkamer met douche, wc en whirlpool, 
aparte wc, satelliettelevisie, balkon, eigen ingang, barbecueterras, 
speeltuin en carport. Beddengoed, hand en theedoeken en fietsen 
zijn bij de prijs inbegrepen. Een kinderbed en een kinderstoel kun
nen bijgeplaatst worden. Ontbijt mogelijk. Bestel onze brochure.

Vakantiewoning Bedden
FW 60 m2, 30,00 e tot 45,00 e  2–4

F

Landgasthaus Wenninghoff
Hörstel-Dreierwalde
Ons keurige hotel bevindt zich in het centrum van het 
dorp. Alle kamers hebben parketvloeren, douche / wc en 
zijn met veel liefde voor detail ingericht. Televisie met 
 satellietontvangst. Kinderspeeltuin, zonneweide en fietsen 
staan tot uw beschikking. Zalen voor 20 tot 50 personen.

Aantal kamers: 3 E, 8 D, 2 T
Prijs / pers. L / O Toeslag HP Toeslag VP
EH  47,00 e 10,50 e op afspraak
DH  35,00 e
TH  31,65 e

Hotel & restaurant Sasse
Hörstel-Dreierwalde
Ons hotel heeft 20 moderne nietrokers comfortkamers. Alle 
 kamers zijn drempelloos, allergievriendelijk en gemakkelijk te 
 bereiken met de hotellift. Door het gebruik van variabele  bedden 
zijn de kamers zowel als eenpersoons, tweepersoons, en ge
zinskamer te ge bruiken. Onze kamers beschikken over douche, 
wc en föhn. Naast een flatscreentelevisie en een telefoon met 
doorkiesmogelijkheid bieden wij u als extra service gratis inter
nettoegang.

Aantal kamers: 20 DH
Prijs / pers. L / O HP VP
EH  55,00 e op afspraak op afspraak
DH  37,50 e
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Vakantiewoning Talstraße
Hörstel
U vindt onze royale vakantiewoning aan de rand van het 
Teutoburgerwoud en in de onmiddellijke nabijheid van 
recreatiegebied Torfmoorsee. De woning biedt op 80 m2

plaats aan maximaal 5 personen: 1 slaapkamer met 
 litsjumeaux, 1 slaapkamer met 2 bedden en 1 slaapkamer 
met 1 bed (op aanvraag extra kinderbedje), kabelkleuren
televisie, grote woonkamerkeuken, douche en wc, hal met 
garderobe, overdekt zwembad en sauna, tuin met terras, 
ligweide en mogelijkheid om te barbecueën. 
Beddengoed en handdoeken zijn inbegrepen.

Vakantiewoning  Bedden
FW 80 m2, vanaf 40,00 e  2–5

F

Vakantiehuis  Bedden
FH 110 m2 	 	 4–7
tot 4 nachten 40,00–45,00 e (2 pers.)  + 1 kampeer
vanaf 5 nachten 30,00–35,00 e;    kinderbedje
alle volgende pers. + 10,00 e, kinderen tot en met 14 jaar + 5,00 e

Vakantiehuis ‘Haus Stellmacher’
Hörstel-Riesenbeck
Ons huis is omringd door schitterende fiets en wandelroutes. Het 
 bestaat uit 3 slaapkamers met ieder 2–3 slaapplaatsen, 1 wooneet
kamer, 1 keuken, 2 badkamers met ieder 1 douche, 3 wc’s, 1 hal, met 
een groot terras en een grote tuin alleen voor de gasten. Het is geschikt 
voor 4–8 pers. Er zijn 2 televisietoestellen, een  afwasmachine, een par
keerplaats en telefoon aanwezig. Hand en theedoeken en beddengoed 
zijn inbegrepen. Gebruik van wasmachine op aanvraag. Kinderen tot 
3 jaar gratis. Op aanvraag ontbijt mogelijk.

F
Vakantiewoning Plagemann
Hörstel
Comfortabele vakantiewoning buiten het dorp (80 m2, 
parterre), eigen ingang, 500 m vanaf het centrum van het 
dorp, woonkeuken, 2 slaapkamers, badkamer, satelliette
levisie, telefoon, tuin met terras, ligweide, barbecueterras, 
speeltoestellen en tafeltennistafel. Fiets en wandelroutes
langs het huis. Beddengoed op aanvraag (e 3,00 per bed). 
Woningbrochure

Vakantiewoning  Bedden
FW 80 m2, vanaf 40,00 e  5–6

F

Creativhaus 
Fam. Norda

Hörstel-Bevergern
Zoekt u iets bijzonders?

Vlak bij het centrum van Bevergern vindt u ons vakantie
huis met 3 woongedeelten (voor groepen tot 14 personen). 
We organiseren ook graag groepsreizen. We bieden tafel
tennis, solarium, voetbal, fitnesskelder, trampoline, kleine 
videotheek, spelletjes, 6 kano’s, kleine werkplaats en hobby

Vakantiewoning  Bedden
FW 1  (parterre) 75 m2 F***** 48,00 e 2
FW 2  (etage) 100 m2 F**** vanaf 48,00 e	voor 2 pers.;  2 – 8
elke volgende persoon + 15,00 e
FW 3  (voor fietsers) 25 m2, 30,00 e  2

ruimte, mogelijkheden om te barbecueën en fietsen.
Ook overnachtingen voor mensen op doorreis!
Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Nietrokershuis, 
allergievriendelijk, geen huisdieren, geschikt voor invaliden

FF  / 

Vakantiewoning Christiane
Hörstel-Riesenbeck
De vakantiewoning ligt centraal in het dorp aan een 
doodlopende straat in de onmiddellijke omgeving van 
de  wandel en fietsroutes en is bijzonder geschikt voor 
 gezinnen met kinderen. De woning heeft 2 slaapkamers, 
1 woonkamer en een volledig ingerichte keuken met 
 balkon. Beddengoed en handdoeken zijn bij de prijs 
inbe grepen. De wasmachine en droger kunnen gebruikt 
 worden.

Vakantiewoning  Bedden
FW 70 m2, vanaf 30,00 e  2–5

F

Vakantiewoning ‘Zur Haar’
Hörstel • Heinrich Gebing 
Ruime vakantiewoning buiten het dorp. Voorzien van 2 
tweepersoons slaapkamers (meer bedden op aanvraag), 
woonkamer, douche / wc, royale eetkeuken, bergruimte, 
parkeerplaats voor personenauto. Het grote balkon biedt 
veel ruimte om u te ontspannen. Fietspaden, wandelroutes 
en de ‘Töddenweg’ bevinden zich in de onmiddellijke na
bijheid van ons huis. Brochure aanwezig. Wij verheugen 
ons op uw komst.

Vakantiewoning  Bedden
FW 100 m2, 50,00 e   4–5

F

Vakantiewoning ‘Zur Saltenwiese’
Hörstel-Bevergern • G. u. W. Rumker
Onze royale vakantiewoning ligt op een erg rustige plek maar dicht bij 
het centrum van het dorp. In de onmiddellijke nabijheid bevinden zich de 
historische oude binnenstad, de Torfmoorsee, de ‘natte driehoek’ en Slot 
Surenburg. Op ca. 100 m2 hebt u de beschikking over 2 etages: met terras, 
woon en eetkamer, voll. ingerichte keuken met eethoek, 1 wc voor gasten 
en een traplift. Boven zijn er 2 tweepersoonskamers, douche / bad / wc en 
een balkon op het zuiden. Wasmachine, televisie, beddengoed en hand
doeken zijn in de prijs inbegrepen. Fietsenverhuur. Huis dieren welkom na 
overleg. Nietrokerswoning. Extra bed mogelijk.

F

Vakantiewoning  Bedden
FW 100 m2, tot 2 dagen 50,00 e   2 – 4
vanaf 3 dagen 45,00 e

Vakantiewoning ‘Amadeus’
Hörstel-Riesenbeck • A. en M. Book
Onze vakantiewoning is rustig gelegen (rand van het dorp) 
in de directe omgeving van de wandelroutes en het fiet
spadennetwerk aan de rand van het Teutoburgerwoud. De 
woning is 77 m2 groot en biedt plaats aan 2–4 personen. 
1 woonkamer met tv en radio, 2 slaapkamers, 1 compleet 
ingerichte keuken (incl. magnetron) en eetgelegenheid, 
vaatwasser en wasmachine, 1 badkamer (douche / wc) 
en een groot balkon met luifel en tuinmeubelen, parkeer
plaats voor personenauto. Beddengoed, handdoeken en 
keukendoeken zijn bij de prijs inbegrepen.

Vakantiewoning  Bedden
FW, 77 m2, vanaf 40,00 e  4

F
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Vakantiehuis Brinkmann
Hörstel-Riesenbeck
Ons vakantiehuis (ca. 60 m2) is rustig gelegen op een 
groot, kindvriendelijk terrein aan de zuidkant van het 
Teutoburgerwoud. Fiets en wandelroutes zijn heel dicht
bij. Het huis is voorzien van televisie, balkon en overdekt 
terras. Het biedt plaats aan max. 5 personen. Er zijn 2 
slaapkamers, 1 wooneetkamer, 1 aparte keuken en een 
douche / wc. Kinderbedje, fietsverhuur, beddengoed en 
handdoeken worden op verzoek ter beschikking gesteld.

Vakantiehuis  Bedden
FH 60 m2, 38,00 e  5
elke volgende persoon + 5,00 e

Vakantiewoningen 
Birgter Urlaubsdomizil
Gaststätte Feldmann

Hörstel-Riesenbeck
Twee comfortabele vakantiewoningen buiten het dorp 
(70 m2 en 62 m2), allebei met grote woonkamer en open 
keuken, een slaapkamer, badkamer met douche / wc, terras. 

Vakantiewoning  Bedden
FW (1) 62 m2 vanaf 30,00 e  2
FW (2) 70 m2 vanaf 35,00 e  2

De woningen hebben allebei een eigen ingang en satelliet
televisie. Fiets en wandelpaden beginnen vlak bij het huis. 
Beddengoed in overleg. Zeer geschikt voor echtparen en 
voor werklieden.

F

Vakantiewoning  Bedden
FW 120 m2, vanaf 35,00 e	 	 4–5

Vakantiewoning Theile
Hörstel-Riesenbeck
Onze vakantiewoning ligt direct aan het DortmundEmskanaal 
aan het wandel en fietspadennetwerk aan de voet van het Teuto
burgerwoud in de paardenvriendelijke gemeente Riesenbeck. Het 
‘NaturaGart’ onderwaterpark is maar 1,5 km ver. De woning is ca. 
120 m2 groot en biedt plaats aan 4 tot 6 personen. Het heeft een 
eigen ingang, 2 slaapkamers, 1 grote wooneetkamer met hoekbank, 
haard, satelliettelevisie, 1 volledig ingerichte keuken met magnetron 
en afwasmachine. Balkon grenzend aan de woonkamer. Barbecue 
en speelmogelijkheid. Kinderstoel / kampeerbedje op aanvraag, bed
dengoed, hand en keukendoeken zijn bij de prijs inbegrepen.

F

Streekmuseum Bevergern
Met veel liefde ingericht 

klein museum (voormalig 
landpoortershuis) met 

een indrukwekkende ver
zameling over cultuur en 

 tradities in vroeger tijd en 
met sacrale kunst.

DA: Kunsthaus 
Kloster Gravenhorst

Een plek voor cultuur en 
geschiedenis te midden 

van de groene natuur. 
Het verstilde landschap 

in de omgeving heeft nog 
 grotendeels zijn oorspron
kelijke aanzien behouden.

Knollmanns molen
Gerestaureerde dubbele 
molen (watermolen) waar 
op indrukwekkende  manier 
de zaagtechniek met 
behulp van waterkracht 
te zien is. Klein technisch 
monument.

Landbouwmachinemuseum 
Riesenbeck
Klein museum met schuur 
voor tentoonstellingen, 
met een met veel liefde 
samengestelde collectie 
landbouwmachines en 
 gereedschappen.

Informatie: Touristinformation / Verkehrsverein Hörstel, Tel. +49 (0)  5454  911112

Een bijzondere tipEen bijzondere tip

Vakantiewoning 
Am Sandbergpark 
Hörstel
Gezellige, comfortabele vakantiewoning, rustig en toch centraal 
gelegen t.o.v. het centrum van de stad. Voor 2 – 4 personen, met 
1 woonkamer, 1 slaapkamer met tweepersoonsbed, 1 slaapkamer 
met twee bedden, keuken met eethoek, voorhuis met zithoek, 
1 badkamer (wc, douche, bad) en balkon. Voorzieningen o.a.: 
2 satelliettelevisies, stereoinstallatie, dvdspeler, magnetron, af
wasmachine, beddengoed / handdoeken bij de prijs inbegrepen, 
parkeerplaats. Fietsenverhuur. Nietrokerswoning, geen huisdieren.

Vakantiewoning  Bedden
FW 86 qm, vanaf 38,00 e   2 – 4

F

Vakantiewoning Boße
Hörstel-Riesenbeck
Onze moderne vakantiewoning is zeer rustig gelegen in het 
Teutoburgerwoud aan het wandelpadennetwerk rond de 
‘natte driehoek’. De schitterende fiets en wandelroutes in de 
mooie natuur zijn uitstekende startpunten voor een uitstapje. 
De woning is ca. 80 m2 groot en biedt plaats aan maximaal 
5 personen. 1 woonkamer, 1 wooneetkeuken, 2 slaapkamers, 
1 grote badkamer (bad / douche / wc), terras, ligweide, speel
weide, mogelijkheid om te barbecueën, eventueel gebruik van 
wasmachine. Ideaal voor gezinnen met kinderen. Bedden
goed en handdoeken zijn bij de prijs inbegrepen.

Vakantiewoning  Bedden
FW 80 m2, vanaf 38,00 e  2–5

Vakantiewoning Haus Tappe
Hörstel-Riesenbeck
Onze comfortabele nieuwe vakantiewoning bevindt zich vlak bij 
het dicht bij de stad liggende recreatiegebied Surenburg. De idea
le aansluitingen op het fiets en wandelpadennetwerk nodigen 
uit tot het maken van mooie tochten. De parterrewoning beschikt 
over een eigen ingang, 3 slaapkamers (2 met tweepersoonsbed, 
1 met eenpersoonsbedden), een grote woonkamer met keuken
blok incl. afwasmachine, badkamer met grote inloopdouche en 
wc, een gastentoilet en een overdekt terras. Kinderbedje en kin
derstoel zijn aanwezig. Tegen betaling kunnen er fietsen gehuurd 
worden. Beddengoed en handdoeken zijn bij de prijs inbegrepen.

Vakantiewoning Bedden
FW 90 qm, vanaf 40,00 e 2 – 6

F
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www.da-kunsthaus.de

DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst
Klosterstr. 10 | D-48477 Hörstel
Tel. 0049 (0) 5459 9146-0
da-kunsthaus@kreis-steinfurt.de

Mehr Infos, Termine – Alles auf einen Blick:

Geschichte(n) erleben!
»Ferner Zeiten Licht« in historischem
Gewand, WasserBauKunst oder Askese
mit Wildschwein – spannende Zeitreisen
und lebendige Historie sind Ihnen bei
unseren Führungen gewiss.

In unserer kostenlosen Broschüre
»Geschichte(n) erleben!« präsentieren
wir Ihnen unser Gesamtprogramm
ausführlich in Text und Bild:
Inszenierte Führungen
Führungen zu Kunst und
Geschichte
Programme für Kinder
und Schulklassen
Buchbar als individuelle
Gruppenführung oder
zu festen öffentlichen
Terminen.

w
w

w

Kunstgenuss, Ideenwerkstatt, Kulturprogramme
für Gruppen und Vereine, lebendiger Unterricht
für junge Leute, fröhlicher Kulturtripp für die ganze
Familie – das DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst,
ein über 750 Jahre altes ehemaliges Zisterziense-
rinnenkloster, ist kommunikativer Treffpunkt für
Kunstschaffende der Region, Künstler aus aller
Welt, Kunstfreunde und alle, die es werden wollen...
Ein bunter Veranstaltungsreigen quer durchs Jahr
lädt ein zum Mitdenken, Mitmachen und Miterleben.

bis 29.01.

bis 19.02.

08.01.

17.05.-17  .06.
03.06.

21.10.-25.11.

Vorschau 2012
Projektstipendium KunstKommunikation 11
Der Gravenhorst-COMIC | Gilbert Geister u. Matthias Schamp 
Zeittiere und 185 Einwohner je km² | Nicole Schuck 
Sprechende Hüllen | Simone Zaugg*
Projektstipendium KunstKommunikation 12
Ausstellung der Entwürfe aus der Ideenwerkstatt

Winterlicht – Vision | Alexander Edisherov und
Katerina Kuznetcowa 
Neujahrskonzert | 18.00 Uhr | VVK 15 €, AK 18 € 
Klangkunstreihe SOUNDSEEING IV | Klänge zum Angucken 
Jugend gestaltet | Wettbewerbsausstellung 
Marktzauber | Klostermarkt mit Kulturprogramm 
OpenART | Führung, Performances und Lichtevent 
Kunst in der Region | Gemeinschaftsausstellung

* Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung
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 kunste r v a re n
 Geschichte(n) erleben!
  »Licht op andere tijden« in historisch gewaad, 

waterbouwkunst of ascese met wild zwijn – 
spannende tijdreizen en levendige geschiedenis, 
daar kunt u bij onze rondleidingen op rekenen. 

  In onze gratis brochure  
»Geschiedenis(sen) beleven!« presenteren wij ons 
complete programma uitvoerig in tekst en beeld:
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* Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung
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 Geënsceneerde rondleidingen 

ist Kunste r l e b e n

www.da-kunsthaus.de

DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst
Klosterstr. 10 | D-48477 Hörstel
Tel. 0049 (0) 5459 9146-0
da-kunsthaus@kreis-steinfurt.de

Mehr Infos, Termine – Alles auf einen Blick:

Geschichte(n) erleben!
»Ferner Zeiten Licht« in historischem
Gewand, WasserBauKunst oder Askese
mit Wildschwein – spannende Zeitreisen
und lebendige Historie sind Ihnen bei
unseren Führungen gewiss.

In unserer kostenlosen Broschüre
»Geschichte(n) erleben!« präsentieren
wir Ihnen unser Gesamtprogramm
ausführlich in Text und Bild:
Inszenierte Führungen
Führungen zu Kunst und
Geschichte
Programme für Kinder
und Schulklassen
Buchbar als individuelle
Gruppenführung oder
zu festen öffentlichen
Terminen.

w
w

w

Kunstgenuss, Ideenwerkstatt, Kulturprogramme
für Gruppen und Vereine, lebendiger Unterricht
für junge Leute, fröhlicher Kulturtripp für die ganze
Familie – das DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst,
ein über 750 Jahre altes ehemaliges Zisterziense-
rinnenkloster, ist kommunikativer Treffpunkt für
Kunstschaffende der Region, Künstler aus aller
Welt, Kunstfreunde und alle, die es werden wollen...
Ein bunter Veranstaltungsreigen quer durchs Jahr
lädt ein zum Mitdenken, Mitmachen und Miterleben.

bis 29.01.

bis 19.02.

08.01.

17.05.-17  .06.
03.06.

21.10.-25.11.

Vorschau 2012
Projektstipendium KunstKommunikation 11
Der Gravenhorst-COMIC | Gilbert Geister u. Matthias Schamp 
Zeittiere und 185 Einwohner je km² | Nicole Schuck 
Sprechende Hüllen | Simone Zaugg*
Projektstipendium KunstKommunikation 12
Ausstellung der Entwürfe aus der Ideenwerkstatt

Winterlicht – Vision | Alexander Edisherov und
Katerina Kuznetcowa 
Neujahrskonzert | 18.00 Uhr | VVK 15 €, AK 18 € 
Klangkunstreihe SOUNDSEEING IV | Klänge zum Angucken 
Jugend gestaltet | Wettbewerbsausstellung 
Marktzauber | Klostermarkt mit Kulturprogramm 
OpenART | Führung, Performances und Lichtevent 
Kunst in der Region | Gemeinschaftsausstellung

* Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung
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  Rondleidingen over kunst  
en geschiedenis 

ist Kunste r l e b e n

www.da-kunsthaus.de

DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst
Klosterstr. 10 | D-48477 Hörstel
Tel. 0049 (0) 5459 9146-0
da-kunsthaus@kreis-steinfurt.de

Mehr Infos, Termine – Alles auf einen Blick:

Geschichte(n) erleben!
»Ferner Zeiten Licht« in historischem
Gewand, WasserBauKunst oder Askese
mit Wildschwein – spannende Zeitreisen
und lebendige Historie sind Ihnen bei
unseren Führungen gewiss.

In unserer kostenlosen Broschüre
»Geschichte(n) erleben!« präsentieren
wir Ihnen unser Gesamtprogramm
ausführlich in Text und Bild:
Inszenierte Führungen
Führungen zu Kunst und
Geschichte
Programme für Kinder
und Schulklassen
Buchbar als individuelle
Gruppenführung oder
zu festen öffentlichen
Terminen.

w
w

w

Kunstgenuss, Ideenwerkstatt, Kulturprogramme
für Gruppen und Vereine, lebendiger Unterricht
für junge Leute, fröhlicher Kulturtripp für die ganze
Familie – das DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst,
ein über 750 Jahre altes ehemaliges Zisterziense-
rinnenkloster, ist kommunikativer Treffpunkt für
Kunstschaffende der Region, Künstler aus aller
Welt, Kunstfreunde und alle, die es werden wollen...
Ein bunter Veranstaltungsreigen quer durchs Jahr
lädt ein zum Mitdenken, Mitmachen und Miterleben.

bis 29.01.

bis 19.02.

08.01.

17.05.-17  .06.
03.06.

21.10.-25.11.

Vorschau 2012
Projektstipendium KunstKommunikation 11
Der Gravenhorst-COMIC | Gilbert Geister u. Matthias Schamp 
Zeittiere und 185 Einwohner je km² | Nicole Schuck 
Sprechende Hüllen | Simone Zaugg*
Projektstipendium KunstKommunikation 12
Ausstellung der Entwürfe aus der Ideenwerkstatt

Winterlicht – Vision | Alexander Edisherov und
Katerina Kuznetcowa 
Neujahrskonzert | 18.00 Uhr | VVK 15 €, AK 18 € 
Klangkunstreihe SOUNDSEEING IV | Klänge zum Angucken 
Jugend gestaltet | Wettbewerbsausstellung 
Marktzauber | Klostermarkt mit Kulturprogramm 
OpenART | Führung, Performances und Lichtevent 
Kunst in der Region | Gemeinschaftsausstellung

* Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung
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  Programma’s voor kinderen  
en schoolklassen  
 Te boeken als individuele  
groepsrondleiding of  
op de vaste openingstijden. 

Meer informatie, agenda – alles in één oogopslag:

DA, Kunsthuis Klooster Gravenhorst 
Klosterstr. 10 | D-48477 Hörstel 
Tel. +49(0)5459 9146-0 
da-kunsthaus@kreis-steinfurt.de 

Kunstplezier, ideeënwerkplaats, culturele programma’s 
voor groepen en verenigingen, levendige educatie voor 
jongeren, vrolijke cultuurtrip voor het hele gezin –  
het DA, Kunsthuis Klooster Gravenhorst, een meer dan  
750 jaar oud voormalig cisterciënzerinnen- klooster, 
is een communicatief trefpunt voor kunstenaars uit de 
regio en daarbuiten, liefhebbers van kunst en iedereen 
die dat wil worden...
Een gevarieerde evenementenagenda het hele jaar door
nodigt uit tot meedenken, meedoen en meebeleven.

 Vooruitblik 2012 
tot 29.01.  Projectstipendium KunstKommunikation 11  

PDe Gravenhorst-COMIC | Gilbert Geister en Matthias Schamp 
In het wild levende dieren en 185 inwoners per km² |  
Nicole Schuck 

 Projectstipendium KunstKommunikation 12  
 Tentoonstelling van de ontwerpen uit de ideeënwerkplaats
tot 19.02.  Winterlicht – vision | Alexander Edisherov en 

Katerina Kuznetcowa
30-06 – 26-08  Klankkunstreeks SOUNDSEEING IV |  

Klanken om naar te kijken 
17-05 – 17-06 De jeugd geeft vorm | Wedstrijdtentoonstelling 
03-06 ‘Marktzauber’ | Kloostermarkt met cultureel programma 
18-08 OpenART | Rondleiding, performances en lichtevent 
21-10 – 25-11 Kunst in de regio | Gemeenschappelijke tentoonstelling 

 * Pro Helvetia, Zwitserse cultuurstichting 

Projectstipendium 
‘KunstKommunikation’ 

Klank-, licht-  
en mediakunst 

Concerten Programma’s voor kin-
deren en schoolklassen

Culturele markt en 
OpenART 

Geënsceneerde rondleidingen over kunst 
en geschiedenis 
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Gastheren en gastvrouwen

Kies in alle rust uw gastheren uit het volgende aanbod en maak 
 gebruik van onze centrale kamerbemiddeling: +49  5482  929182

Meer informatie over het dorp vindt u op pag.: 38 – 39

Uw gastheren en  
gastvrouwen in

	 Hopsten

U slaapt heerlijk in onze met veel  liefde 

ingerichte kamers en u kunt hier  genieten 

van het fantastische uitzicht op de omge

ving en de rivier de Aa. Ons  hotel  heeft 

23 bedden in gezellig ingerichte  kamers 

met wc / douche,  satelliettelevisie, tele

foon en föhn, en gratis WLAN in het 

 restaurant. Vlak voor het hotel vindt u 

gratis parkeergelegenheid. Ons restau

rant biedt een wisselend lunchmenu en 

een uitge breide kaart met culinaire ge

rechten uit de  regio.

Hotel-Restaurant ‘Am Kirchplatz’
           – een hotel met traditie en flair! –

Aantal kamers 1 E, 11 D
Prijs / pers. / LO HP VP
EH  39,00 e	 14,90 e	 op aanvraag
DH  32,50 e

Openingstijden:

dinsdag t / m zaterdag 
17.00 – 22.00 uur

zon en feestdagen 
vanaf 10.00 uur

maandag en woensdag rustdag
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Tecklenburgerland

Hotel-restaurant Leugermann
‘Ontspannen, genieten, ervaren’
Gezellig hotel met restaurant, wintertuin, feestzaal, 2 
 kegelbanen, tuinterras, vergaderzalen, comfortabele thema
kamers, sauna, stoombad, whirlpool, champagne en 
thalasso baden, aromamassages, hotstone, abhyanga, 
schoonheids en lichaamsbehandelingen.
Rustige centrale ligging, uitstekende voorzieningen voor een 
actieve en verkwikkende vakantie, ideaal startpunt voor veel 
fiets en wandelroutes.
Arrangementen en culinaire highlights in alle seizoenen.

Fietswandelarrangement

2 overnachtingen met ontbijtbuffet, West

faals, stevig driegangenmenu, gebruik van 

fietsen en wandelkaarten voor de duur van 

uw verblijf; relaxen en ontspannen in het 

 mediterrane wellnesslandschap.

€ 125,00 
per persoon in een tweepersoons comfortkamer 

Aantal kamers 8 E, 15 D, 16 Z, 2 S
Prijs / pers. L / O (Buffet) Toeslag HP Toeslag VP
DH  vanaf 39,50 e   op op
EH  vanaf 55,00 e  aan aan
ZH  vanaf 39,50 e vraag vraag
SH in het hoofdgebouw vanaf 62,50 e
DI in het hoofdgebouw vanaf 47,50 e
EI in het hoofdgebouw vanaf 62  ,00 e

Vakantiehuis Ahlers
Ibbenbüren
Ver van de verkeersherrie, maar toch maar een paar 
 minuten vanaf de binnenstad, ligt het onlangs gebouwde 
vakantiehuis bij een boerderij met paarden; er zijn boxen 
voor paarden van de gasten. Het huis bevat 3 slaap
kamers, een grote badkamer met douche en bad, een 
gastentoilet, een keuken en een grote woonkamer met een 
haard en uitzicht op de paardenwei. Kabel en satelliette
levisie, afwasmachine en wasmachine aanwezig. Bedden
goed en handdoeken zijn inbegrepen.

Vakantiehuis  Bedden
FW 120 m2, 70,00 e   6

F

Kies in alle rust uw gastheren uit het volgende aanbod en maak 
gebruik van onze centrale kamerbemiddeling: +49  5482  929182 of 
Tourist Information Ibbenbüren: + 49  5451  545454-0

Meer informatie over het dorp vindt u op pag.: 40 – 41

Uw gastheren en 
gastvrouwen in

				Ibbenbüren

Aantal kamers 9 E, 25 D
Prijs / pers. L / O Toeslag HP Toeslag VP
EH vanaf 49,00 e op aanvraag op aanvraag
DH vanaf 39,00 e

Hotel-restaurant Brügge
Ibbenbüren
Het gezellige hotel met restaurant ligt aan de rand van 
Ibben büren. Ideaal als uitgangspunt voor heerlijke uitstapjes 
over de zogenaamde ‘Pättkes’. De vakkundig geleide keuken 
kenmerkt zich door een rijkdom aan ideeën en afwisseling, 
met regionale en internationale gerechten. Eigen fietsverhuur 
bij het hotel,  kegelbaan, tuinterras, royale parkeerplaats.
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Gastheren en gastvrouwen

Vakantiehuis  Bedden
FH 170 m2, vanaf 85,00 e (5 pers.)  2–13
elke volgende persoon 12,00 e
tot 3 dagen 4,50 e

Vakantiehuis ‘Erika’
Ibbenbüren
Onze gezellige bungalow ligt dicht bij Gasthof Dicken
berg. Een royale woning met 4 slaapkamers, keuken, 
wooneet kamer met haard, woonkamer, 2 badkamers en 1 
gasten toilet staat onze gasten ter beschikking. Terras met 
barbecue, goede speelgelegenheid voor kinderen en kabel
televisie aanwezig. U kunt gebruikmaken van het naburige 
wellnesslandschap.

F

Vakantiehuis  Bedden
FH 80 m2, vanaf 60,00 e	(4 personen)  2–7
elke volgende persoon 12,00 e
tot 3 dagen 4,50 e	schoonmaak en linnenkosten p.p.
Prijs per week op aanvraag

Vakantiehuis ‘Schneewittchen’
Ibbenbüren
In een klein bos, dicht bij Gasthof Dickenberg, hebben wij begin 
2007 een nieuwe, vrijstaande en comfortabele blokhut voor onze 
gasten gebouwd. Het huis is ontworpen voor 7 personen en heeft een 
 ruime wooneetkamer met haard, een moderne keuken met was en 
 afwasmachine, 2 badkamers, 3 tweepersoonskamers en 1 eenpersoons
slaapkamer. Terras met barbecue, avonturenspeeltuin en kabeltelevisie. 
U kunt gebruikmaken van het naburige wellnesslandschap.

F
Vakantiewoning Gartenstraße
Ibbenbüren
De modern ingerichte vakantiewoning voor nietrokers ligt 
midden in het centrum van Ibbenbüren en is toch rustig 
gelegen, met uitzicht op het groen. Winkels zijn dichtbij 
en in de directe omgeving kunnen uitstapjes gemaakt 
 worden. De woning heeft een eigen ingang en beschikt 
over een slaapkamer voor 2 personen, een woonkamer met 
radio, satelliettelevisie, een keukenblok met  eethoek en 
een badkamer met douche / wc. Geen huisdieren.

Vakantiewoning  Bedden
FW 55 m2, vanaf 40,00 e   2

F

Hotelpension Dickenberg
Familie Antrup

Ibbenbüren

Interessante weekendaanbiedingen
en groepsarrangementen.
Fitness- en smulweekend

vanaf € 98,00 p. p. in 2-p. kmr., 
vanaf € 115,00 in 1-p. kmr.

Aantal kamers: 1 E, 10 D, 3 Z, 2 V
Prijs / pers. L / O Toeslag HP
EH 42,00 e 15,50 e
DH 40,00 e
VH vanaf 30,00 e

Dit gezellige familiebedrijf in het Tecklenburgerland is cen
traal gelegen ten opzichte van het recreatieaanbod in het 
Tecklenburgerland.
Wij bieden u een verzorgde gastvrijheid in een behaaglijke 

sfeer en een door onze juniorchef geleide royale en afwisse
lende Westfaalse keuken.

Onze gasten kunnen beschikken over comfortabele 
 hotelkamers met douche / wc en kabeltelevisie, stijlvolle 
 restaurants, kamer met open haard, kegelbanen, bier
garten,  kinderspeeltuin, elektronische schietbaan.
Fietstochten, wandeltochten en vele andere activiteiten 
kunt u via ons boeken.
En daarna kunt u in ons wellnesslandschap (zwembad, 
 sauna) zowel binnen als buiten ontspannen.

Hotel & residence Hubertushof
Restaurant-Café
Familie Welp

Ibbenbüren

‘Logeren met een goed gevoel’ Aan de voet van het 
Teutoburgerwoud, midden in het Westfaalse park
landschap, staat het hotel waar u een ont spannende 
vakantie kunt houden. Alle kamers en suites zijn 

Aantal kamers 5 E, 9 D, 3 Z, 8 S
Prijs / pers. L / O Toeslag HP Toeslag VP
EH  vanaf 55,00 e op afspraak
DH  vanaf 40,00 e
DI vanaf 45,00 e
SI vanaf 50,00 e

uitgevoerd met een aangenaam elegant comfort (natuur
stenen badkamer met douche / wc, föhn, makeupspiegel, 
telefoon, kleurentelevisie, minibar, WLAN).  Garages en 
parkeerplaatsen aanwezig. Stijlvol restaurant, kamer met 
open haard, terras op het zuiden met  bruisende watertuin. 
Vergader en feestzalen voor 10 tot 50 personen. Fietsen 
van het hotel, 9holes swinggolfbaan.

‘Gourmet-arrangement’
2 overnachtingen in een 

comfortabele tweepersoonskamer

fruitmand op de kamer

uitgebreid ontbijtbuffet

aperitief voor het eten

2x een 4gangen gourmetmenu

Prijs per persoon in een 

tweepersoons comfortkamer: € 140,-

Prijs per persoon in een 

eenpersoonskamer: € 175,- 
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Tecklenburgerland

 

        

Breng een prettige en gezellige tijd door in een gemoedelijke sfeer. 

Eenpersoonskamer € 48,00 • tweepersoonskamer € 78,00 (telkens incl. ontbijt)

Appartement € 60,00 • vakantiewoning vanaf € 70,00 (telkens zonder ontbijt) 

Stallingsmogelijkheid voor uw fietsen!

Het hotel in Ibbenbüren met city-ligging

Vakantiewoning  Bedden
FW 87 m2, 80,00 e	per nacht  2–5

‚Vakantie op het zuiden‘ 
Ibbenbüren
Royale vakantiewoning voor maximaal 5 personen (extra bed mogelijk) op de 
begane grond op een mooie rustige plek aan de rand van het bos. 15 tot 20 min. 
lopen tot het station / de binnenstad, bushalte op 250 m. Gelegen aan fietsroute 
‚Terra Trail‘. Onze woning is voorzien van 1 DZ, ZZ, EZ met badkamer met separate 
wc. Een grote keuken met eethoek, incl. oven, magnetron en koel / vrieskast. Een 
woonkamer met satelliettelevisie en radio, balkon / terras. Beddengoed en hand
doeken zijn inbegrepen; afdak voor fietsen / auto beschikbaar. Fietsen te huur in 
overleg. Nietrokers, geen huisdieren, ook verhuur aan werklieden. Separaat kan 
er nog een tweepersoonskamer (ca. 25 m2) met magnetron, koelkast, satelliet
televisie en radio, douche / wc geboekt worden, voor e	30,00 exclusief ontbijt.

F

Landgoed Mutter Bahr
Hotel – café – koetsiershotel
Ibbenbüren-Uffeln
Fraai gelegen landgoed aan de rand van het Tecklenburgerland. 
Een ideale bestemming voor fietsers, vakantiegangers, vrije tijd en 
vergaderingen. Gedegen gastvrijheid met een tuincafé in een fraai 
aangelegde tuin. Geniet in onze zalen van de rustige, gezellige sfeer 
voor kleine arrangementen met exclusief eten ‚à la carte‘, zalen 
voor 400 personen. Wij kunnen individuele weekend en recreatie
activiteiten voor u organiseren. (Vogelschieten, ballonnenstartplaats, 
grote speeltuin, boottochten, fietsenverhuur,  wildpark, wandelpaden 

bij beschermd natuurgebied, duiken in NaturaGard). WLAN en UMTS 
aanwezig. Het team van Mutter Bahr verheugt zich op uw bezoek.

Aantal kamers 2 E, 39 D, 4 T, 2 S
Prijs / Pers. LO  Toeslag HP
DH 45,00 e	(oude gedeelte);		 tussen 10,00 e
	 50,50 e	(nieuwbouw) en 20,00 e
EH 51,00 e	(oude gedeelte); 62,00 e	(nieuwbouw) 
TH 41,00 e	(oude gedeelte);
SH 61,50 e	(nieuwbouw)

Vakantiewoning Schmedt
Ibbenbüren
Onze gezellige vakantiewoning voor nietrokers op de begane 
grond is geschikt voor 2 personen. Gunstig gelegen ten opzichte 
van de verkeersvoorzieningen en dicht bij het centrum. U hebt 
de beschikking over een woon / eetkamer met satelliettelevisie 
en radio, volledig ingerichte keuken, een slaapkamer met 2 
bedden (kinderbedje beschikbaar), badkamer met douche / wc, 
wasmachine. Een groot terras en de tuin bieden veel plaats om 
te ontspannen. Zo nodig kan er op de eerste etage nog een 
tweepersoonskamer met douche / wc gehuurd worden. Hand
doeken, beddengoed en tafellakens zijn inbegrepen, er is par
keerruimte voor een auto en fietsen. Geen huisdieren.

F

Vakantiewoning  Bedden
FW 60 m2, vanaf 43,00 e, DZ op eerste etage, 
vanaf 20,00 e p.p.  2
zonder ontbijt,, minder dan 3 nachten op aanvraag

Vakantiewoning ‘Aatal Residenz’
Ibbenbüren • familie BögelFreude
Volledig gerenoveerd vakwerkhuis in het Aatal, omgeven 
door weilanden en bossen, aan de voet van het Teuto
burgerwoud. Het in Westfaalse stijl ingerichte landhuis is 
voorzien van airconditioning, wat voor nog meer welbe
hagen zorgt. Het huis heeft een grote wooneetkamer 
met open haard en televisie / muziekinstallatie, 2 twee
persoonskamers en 2 kinderkamers, 2 badkamers met 
douche / wc, douche / wc / bad en een gastentoilet. Extra 
kinder bed, kinderstoel, kinderspeelkamer en was machine 

beschikbaar. Totale  oppervlakte: 150 m2. Beddenlinnen, 
handdoeken en keukendoeken inbegrepen. Per week, maar 
ook per dag te huur.F

Vakantiewoning Kirtzeck
Ibbenbüren
Vakantiewoning met mooie rustige ligging dicht bij het dorp, 60 m2 
en comfortabel ingericht, geschikt voor max. 2 pers. Op loopafstand 
van recreatieboerderij BögelWindmeyer, de Aasee, het golfslagbad 
en het centrum (5–15 min.). In de omgeving liggen 7 golfbanen 
die binnen 30 min. te bereiken zijn (greenfeekorting mogelijk voor 
enkele banen). Voorzieningen: grote woonkamer, aanbouwkeuken 
met keramische kookplaat, magnetron, afzuigkap en kleine bar, 
eethoek, satelliettelevisie. Tweepersoons slaapkamer, douche / wc. 
Carport, tuin met terras en vijvers. Beddengoed en handdoeken 
gratis bij een verblijf vanaf 3 dagen. Tafellakens tegen betaling.

Vakantiewoning  Bedden
FW 60 m2, vanaf 43,00 e (bij minder dan 3 nachten op aanvraag) 2

F

Vakaniewoning  Bedden
FW 150 m2, weekend 165,00 e per nacht 2–7
Maandag t / m vrijdag 130 e per nacht
Weekprijs 830 e 
Elke volgende persoon 10 e per nacht
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Smullen, waar ooit de koeien herkauwden
Daar, waar vroeger het vee en het voeder ondergebracht waren, is ons boerderij-
café Holtkamp’s Deele ontstaan. Hier kunt u in een oergezellige landelijke sfeer, en 
te  midden van het prachtige Tecklenburgerland genieten van kof� e met gebak, zelf-
gemaakte  specialiteiten of gewoon van een koel glas bier. Ook vindt u bij ons cadeau-
artikelen.

Voor groepen organiseren wij graag een tocht met de paardenwagen door ons mooie 
Tecklenburgerland (vooraf reserveren). Ook kunt u bij ons prima terecht voor uw 
feestelijke gebeurtenissen zoals recepties, verjaardagen, bruiloften en dergelijke.

Boerderijcafé met ca. 150 plaatsen, biergarten met ca. 90 plaatsen, speeltuin met 
springburcht. U vindt bij ons zelfgemaakte specialiteiten zoals: vers brood, gebak (ook 
voor diabetici), verschillende worsten en bovendien olieschilderijen, aquarellen en 
 � oristiek alsook schorten, kussens en dekens.

Onze specialiteiten:
Holtkamp’s boerenham 

natuurlijk gedroogd, traditioneel 
uit eigen  productie en onze 

zelfgebakken taarten.

Ontbijtbuffet:
Zondag is er 

van 10.00 – 12.30 uur 
een uitgebreid ontbijtbuffet 

met warme en koude dranken (vooraf 
reserveren).

Dinsdag t/m donderdag 14.30 tot 20.00 uur, 
zaterdag 14.00 tot 20.00 uur
Zon- en feestdagen 10.00 tot 20.00 uur
Maandag rustdag en vrijdag is het café gesloten
Gezelschappen onder voorbehoud.

Bocketaler Straße 155
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Tel. +49(0)5451/88811
www.holtkamps-deele.de

Zo komt u bij ons: snelweg A 30/afrit Laggenbeck, en dan richting Tecklenburg. Daarna 2e straat linksaf.

Vakantiehuis  Bedden
FH 130 m2, vanaf 75,00 e  6

Vakantiehuis op de Dierksknapp
Ibbenbüren • Thomas Schuh
Ons ruime vakantiehuis voor nietrokers, met tuin en terras, ligt op 
een gunstige plaats t.o.v. de verkeersvoorzieningen. De binnenstad 
en veel recreatieve mogelijkheden van Ibbenbüren zijn in een paar 
minuten te bereiken. Het huis is voorzien van 3 slaapkamers, grote 
badkamer met douche en hoekbad, gastentoilet, volledig ingerichte 
keuken (afwasmachine, fornuis met oven, koelvriescombinatie, 
 magnetron) met eethoek en een grote wooneetkamer met een ge
metselde haard. Satelliettelevisie, radio, muziekinstallatie en DSL 
aanwezig. Kindermeubilair (kinderstoel, kinderbedje) op aanvraag. 
Beddengoed en handdoeken zijn inbegrepen. Geen huisdieren.

voor barbecue en kampvuur, 
openhaardhout. 2 DZ, 1 MZ, 
1 EZ, 2 douches, 1 bad, 3 wc’s, 
grote woonkamer, meditatie of 
vergaderruimte. Elektriciteit 
wordt verrekend naar verbruik. 
Keukendoeken, tafellakens en 
handdoeken inbegrepen.
Aanbod in de regio:
Wandelen, fietsen, mijnbouw 
en motorenmuseum, seminars: 
beekbloemen en kruiden
seminars, duikerparadijs ‘Natura
gart’, klimbos, veel soortige 
highlights door het jaar heen, 
boerderijcafé dichtbij.
Minimaal 4 personen.

Vakantiehuis Heidekate
Ibbenbüren • Marianne Schlichtermann
Het huis ligt in een prachtig landschap in het schitterende 
 Bocketal aan de rand van het Teutoburgerwoud tussen Brochter
beck, het door de staat erkende herstellingsoord, en Ibbenbüren, 
4 km. Na 800 meter lopen komt u bij het volledig in werking 
zijnde boerenbedrijf met koeien, kalfjes, runderen, honden en 
katten. Vakantiehuis voor zelfverzorgers, 200 m2. Inkopen doen 
op de bioboerderij, open haard en uitgebreide lectuur, ruimte 

F

Vakantiewoning  Bedden
FH 200 m2, weekend 1 nacht vanaf 175,00 e,  7 
2e en 3e nacht 140,00 e 
Weekprijs 7 pers. 620,00 e 
Elke volgende persoon 12,00 e
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Aantal kamers 4 Z   EZToeslag
Prijs / pers. L / O
ZH vanaf 30,00 e	 	 5,00 e

Pension Eva
Ibbenbüren Dörenthe
Vier vakantie met flair en vriendelijkheid in het mooie 
 Pension Eva op de zuidhelling van het Teutoburgerw
oud! Onze kamers beschikken allemaal over een eigen 
bad kamer / wc, satelliettelevisie en internettoegang via 
WLAN. Onze gasten hebben gezamenlijk de beschikking 
over een magnetron met oven, koelkast, koffiezetapparaat 
enz. U kunt gratis gebruikmaken van een pc met internet! 
U komt hier als gast, en vertrekt als vriend!

P

Vakantiewoning Zur Honigbiene
Ibbenbüren-Dörenthe
Onze gezellig ingerichte vakantiewoning is rustig gelegen in 
de onmiddellijke omgeving van het DortmundEmskanaal, de 
haven en de ‘Kulturspeicher’, het ‘cultuurmagazijn’. De woning 
is voorzien van kleurentelevisie in alle kamers, douche / wc en 
2 balkons. Geweldige mogelijkheden voor uitstapjes in de 
omgeving: fiets en wandelroute DortmundEmskanaal, zomer
rodelbaan met sprookjesbos, duikcentrum en natuurpark Natura
gart, Dörenther Klippen, klimbos, Aaseebad, diverse musea.
Wij bieden de woning ook aan als pensionkamers:
e 30,00 LO / pers.

Vakantiewoning  Bedden
FW 79 m2, vanaf 50,00 e   4

F

Vakantiewoning „Im Bocketal“
Ibbenbüren-Lehen
Onze rustig gelegen vakantiewoning voor nietrokers, met eigen 
ingang, ligt aan de voet van het Teutoburgerwoud in het prach
tige Bocketal, ca. 300 m van de Hermannsweg. Mooie plaatsen om 
naartoe te wandelen, zoals de Dörenther Klippen en de ‘Hurkende 
vrouw’, bevinden zich in de nabije omgeving.  Vakantiewoning 
van ca. 90 m2 op de begane grond. Max. 4 pers., 2 slaapkamers, 
 volledig ingerichte inbouwkeuken met eet hoek, woonkamer met 
 satelliettelevisie, badkamer met douche en wc. Terras met barbe
cue, beddengoed aanwezig (geen extra  kosten). Handdoeken dient 
u zelf mee te brengen. Geen huisdieren.

Vakantiewoning  Bedden
FW 90 m2, vanaf 45,00 e / dag  4

F
Vakantiewoning Wedderhoff
Ibbenbüren-Süd
Rustige centrale ligging, voor 24 personen, geschikt 
voor invaliden, gelijkvloers, eigen ingang, 2 slaapkamers, 
woonkamer, televisie, complete inbouwkeuken /  eethoek, 
bad kamer met douche en wc, bergruimte, terras met tuin
meubelen. De Aa, het golfslagbad en het klimbos zijn 
vlakbij. U kunt wandelgebied Dörenther Klippen en het 
onderwaterparkduikersparadijs in ca. 15–30 min. te voet 
bereiken. Beddengoed en handdoeken zijn inbegrepen.

Vakantiewoning Bedden
FW 72 m2, vanaf 50,00 e 2–4
elke volgende persoon 7,50 e

Vakantiehuis „Biloba“
Ibbenbüren-Dörenthe
In de rustige, landelijke deelgemeente Dörenthe (aan de 
route DortmundEmskanaal) vindt u ons gezellig ingerichte 
vakantiehuis met sauna en grote tuin. Het huis is het ideale 
startpunt voor fietstochten.
Het is zeer comfortabel ingericht. Onze gasten hebben de 
beschikking over 3 slaapkamers, 1 wooneetkamer met 
open haard, 1 moderne, volledig ingerichte keuken, satelliet
televisie, hifiinstallatie, telefoon en internetaansluiting, was
machine en droger.

Vakantiehuis  Bedden
FH 150 m2, 1 pers. 50,00 e per persoon / nacht 2–4
2 pers. 45,00 e (per persoon / nacht)
3 pers. 40,00 e (per persoon / nacht)
4 pers. 35,00 e (per persoon / nacht)
Speciale prijzen op aanvraag. Extra bedden beschikbaar.

Behalve de badkamer met douche en wc, en het gastentoilet 
is er een aparte, rustige saunaruimte, ook met douche / wc. 
Daarvoor ligt een groot terras met tuinmeubelen. Carport en 
fietsenrekken voor het huis. Nietrokerswoning. Beddengoed 
en handdoeken zijn gratis inbegrepen.

F
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Gewoon lekker genieten!
Onze boerderij is schilderachtig gelegen en bevindt zich op een kleine heuvel aan 
de rand van het Teutoburgerwoud. De boerderijwinkel, het boerderij-café-restaurant 
en de aangrenzende speelmogelijkheden nodigen het hele gezin uit tot een heerlijk 
verblijf en tot spelen en rondkijken.

Boerderij-café-restaurant
Geniet in ons boerderijrestaurant of op onze terrassen bij lekker eigengemaakt 
gebak of een lekkere ‘Schinkenplatte’ van de idyllische boerderijsfeer. Ook onze 
ontbijtbuffetten zijn een bezoek waard. Onze uitgebreide menukaart biedt natuurlijk 
ook voldoende keuze.

Boerderijwinkelé
Asperges, komkommers, aardappelen, pompoenen, aardbeien, frambozen en 
verschillende bessen, groeien het hele jaar door op onze akkers en in onze tuin. En 
dat alles is natuurlijk verkrijgbaar in onze boerderijwinkel, dagelijks vers of ingemaakt 
in de klassieke weckglazen. In onze bakkerij kunt u dagelijks brood, broodjes, gebak 
en taarten verkrijgen.

Avonturenboerderij
Kinderen hebben op ons grote speelterrein en in onze kruidentuin veel gelegenheid 
zich uit te leven. Ze kunnen springen op ons reusachtige springkussen (10m x 14m), 
schommelen op de schommel of in het maïszwembad baden. Bovendien zijn er 
verschillende dieren zoals konijnen, geiten en cavia‘s die ook geaaid mogen worden. 
En voor iedereen die behalve spelen ook nog wat wil ontdekken hebben wij een 
boerentuin met verschillende kruiden aangelegd.•	 eigengemaakte	specialiteiten

•	 verse	groente	en	fruit

•	 ontbijt,	lunch	en	diverse	buffetten

•	 koffie	met	gebak

•	 	voldoende	ruimte	en		

speelmogelijkheden	voor	kinderen

•	 voldoende	plaats	voor	groepen	&	bussen

•	 ponyrijden,	kinderverjaardagen

Groente- en fruitboerderij Löbke
Alstedder	Straße	148	-	D-49479	Ibbenbüren	–	www.loebke.com	–	tel.:	+49(0)5451	505830-0

Boerderijwinkel – Boerderij-café-restaurant – Avonturenboerderij

Vakantiewoning Deitert
Ibbenbüren-Laggenbeck
Onze gezellige, comfortabel ingerichte vakantiewoning 
ligt op de begane grond, heeft een eigen ingang, is ca. 
65 m2 groot en is geschikt voor 2 personen. Voorzien van 
een slaapkamer, een grote woonkamer, een keuken met 
eethoek, douche / wc, terras met strandstoel, satelliettele
visie en radio. Extra bed beschikbaar.

Vakantiewoning  Bedden
FW 65 m2, vanaf 38,00 e   2

F

Vakantiewoning  Bedden
FW 55 m2, 40,00 e  2

Vakantiewoning Hungermann
Ibbenbüren-Laggenbeck
Onze gezellige, zelfstandige en op de begane grond 
 gelegen vakantiewoning (55 m2), op een rustige plek 
aan de rand van het dorp, biedt plaats aan 23personen. 
De woning is volledig ingericht met een slaapkamer, een 
 grote woonkamer, aanbouwkeuken, eethoek, badkamer 
met douche en wc, bijkeuken, terras met tuinmeubelen en 
zonnescherm. Televisie en radio aanwezig. Beddengoed 
en handdoeken zijn inbegrepen. Huisdieren niet  gewenst. 
Weekendprijs op aanvraag.

F
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Kies in alle rust uw gastheren en gastvrouwen uit het volgende 
 aanbod en maak gebruik van onze centrale kamerbemiddeling: 
+49  5482  929182

Meer informatie over het dorp vindt u op pag. 42 – 43

Uw gastheren en 
gastvrouwen in

				Ladbergen

Een hotel met traditie: het speelde 365 jaar geleden al een 
rol bij de voorbereidende onderhandelingen voor de Vrede 
van Westfalen. Onder leiding van Günther Haug voert 
Gasthaus Zur Post de combinatie van traditie en modern 
consequent door: de drie eenpersoons en 19 tweepersoons
kamers zijn allemaal verschillend ingericht en zijn uiteraard 
voorzien van douche of bad, telefoon, kleurentelevisie en 
gratis WLAN.

De keuken van Oliver Lisso combineert regionale producten 
met de klassieke Franse keuken. In de ‘Fein schmecker’ krijgt 
hij de waardering ‘11 / 2 F’.

Gasthaus Zur Post
Ladbergen

Aantal kamers 19 D, 3 E
Prijs / pers. L / O Toeslag HP
DI vanaf 41 e 21 e

superior

Vakantiewoning Barkmann
Ladbergen
Onze goed verzorgde boerderij is idyllisch gelegen onder mooie 
 eiken aan de rand van Ladbergen, waar veel ruimte is om te spelen 
en te ontspannen. De gezellige vakantiewoning (60 m2) in de on
langs gerenoveerde boerderij heeft een eigen ingang ( parterre), een 
terras met grote tuin en een barbecue. De woning bestaat uit een 
keuken met zithoek, woonkamer met satelliettelevisie en radio. 4–5 
slaapplaatsen in 2 slaapkamers, douche / wc. Kinderbedje en kin
derstoel aanwezig. Handdoeken, keukendoeken en beddengoed zijn 
inbegrepen. Geen extra kosten. Voor kinderen: glijbaan,  schommel, 
enz. Dieren: koeien, varkens, hond en kat.

Vakantiewoning  Bedden
FW 60 m2, vanaf 40,00 e  4–5

F
Privépension Schöneseiffen
Ladbergen
Gezellig appartement met woon – en slaapkamer,  balkon, 
douche / wc, kabeltelevisie, aparte ontbijtruimte, koffiezet
apparaat, koelkast.
Rustig en centraal gelegen. Ideale bestemming en start
punt voor fietsers (Vredesroute Münster–Osnabrück, 
100kastelenroute, kanaalroute). Fietsenstalling.

Vakantiewoning, 1 appartement (2 tot 4 personen)
Prijs / pers. L / O
vanaf 22,00 e, EZToeslag 3,00 e
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Ontspanning aan het zwemmeer

Onze camping Regenbogen Ladbergen ligt 
pal aan het grote zwemmeer ‘Budden kuhle’. 
Actievelingen genieten van de  omgeving 
tijdens flinke wandel tochten door de 
vele beschermde natuur gebieden, langs 
 rivieren, walheggen en  weiden. Moe van 
het dagje uit, kunt u in ons  restaurant 
‘Das Landhaus’ weer op  krachten komen. 
Uw kinderen kunnen zich ondertussen 
uitleven in onze  grote klimspeeltuin, 
spelen een partijtje tennis of snorkelen 
in het meer.

Regenbogen Ladbergen
Buddenkuhle 1 • D 49549 Ladbergen
urlaub@regenbogen-camp.de
Tel  +49(0)5485/96353 • Fax  +49(0)5485/96355
www.regenbogen-camp.de

Ontspanning aan het zwemmeer

Onze camping Regenbogen Ladbergen ligt 
pal aan het grote zwemmeer ‘Budden kuhle’. 
Actievelingen genieten van de  omgeving 
tijdens flinke wandel tochten door de 
vele beschermde natuur gebieden, langs 
 rivieren, walheggen en  weiden. Moe van 
het dagje uit, kunt u in ons  restaurant 
‘Das Landhaus’ weer op  krachten komen. 
Uw kinderen kunnen zich ondertussen 
uitleven in onze  grote klimspeeltuin, 
spelen een partijtje tennis of snorkelen 
in het meer.

Regenbogen Ladbergen
Buddenkuhle 1 • D 49549 Ladbergen
urlaub@regenbogen-camp.de
Tel  +49(0)5485/96353 • Fax  +49(0)5485/96355
www.regenbogen-camp.de

Kies in alle rust uw gastheren en gastvrouwen uit het volgende  
aanbod en maak gebruik van onze centrale kamerbemiddeling: 
+49  5482  929182

Meer informatie over het dorp vindt u op pag. 44 – 45

Uw gastheren en  
gastvrouwen in

				Lengerich

Slechts 2 km van de A1, afrit 73, LengerichTecklenburg. Alle kamers 

met douche, wc, bad, satelliettelevisie, telefoon. Internetaansluiting 

(WLAN), grote parkeerplaats en garages bij het hotel.

superiorHotel-Restaurant Zur Mühle
Familie Berlemann

Lengerich

Aantal kamers 5 E, 19 D, 3 T
Prijs / pers. L / O Toeslag HP Toeslag VP
DI 47,50 e 14,50 e 23,00 e
als EI 68,00 e 
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 GEMPT-HAL LENGERICH

Uw evenementenhal in het Tecklenburgerland

Gempt-Platz 1 · D-49525 Lengerich · Tel.: +49(0)5481/3050-15
www.gempthalle.de ∙ info@gempthalle.de

… daar kan 
het!

Permanente staanplaats in plaats van vakantiestress!
Jaarplaatsen al vanaf € 400,- excl. bijkomende kosten, kinderen t/m 18 jaar gratis
Dagkampeerders & zwemliefhebbers welkom!

Hagen a.T.W. • Tel: +49(0)5481 3056125 • www.teutoburger-waldsee.de

Pure 
natuur, 

direct voor 
de deur.

Met veel plezier presenteren wij u de in-
line brochure voor het Tecklen-
burgerland.
Op 27 pagina’s worden in totaal 
tien routes van ver schillende 
lengte zeer gedetailleerd be-
schreven. Behalve het begin-
punt, de parkeermogelijkheden 
en de lengte van elke  route 
worden natuurlijk ook de 
 moeilijkheidsgraad, het soort 
straatoppervlak en het hoogte-
profiel vermeld. Iedere route 
is in meerdere  varianten aan-

gegeven, zodat u afhankelijk van uw vaardig-
heden en conditie een  langere of kortere route 
kunt kiezen.  Uiteraard zijn er ook gedragsre-

gels opgenomen, om het risico op ongelukken 
te beperken en misverstanden in het verkeer 
te vermijden en worden de  huidige verkeers-
regels voor inline skaters vermeld. Tips als 
‘Vergeet je zwembroek niet’ en ‘geschikt om 
hard te rijden’ maken de  informatie compleet.

De tien routes:
Route 1:  Cultuur en natuur in Hörstel-  
 Riesenbeck (ca. 22 km)
Route 2:  Ibbenbürense marathon (ca. 42 km)
Route 3:  Teuto-’8’ (ca. 18 km)
Route 4:  Beken, kanaal en meren in  
 Ladbergen (ca. 21 km)
Route 5:  Lengerich en het Kattenvenner  
 Moor (ca. 30 km)
Route 6:  Parklandschap Lienen (ca. 23 km)

Route 7:  Düsterdieker Niederung in  
 Westerkappeln (ca. 17 km)
Route 8:  Rustige landwegen in  
 Mettingen (ca. 14 km)
Route 9:  Door ‘Tödden’-dorp Recke  
 (ca. 30 km)
Route 10: Heide- en veengebied in Hopsten 
 (ca. 24 km)

De inline brochure is voor E 3,50 plus 
 verzendkosten verkrijgbaar bij Tecklenburger 
Land Tourismus e.V. 
Markt 7, 49545 Tecklenburg, 
Tel. +49(0)  5482  929182, 
Fax +49(0)  5482  929184,  
www.tecklenburger-land-tourismus.de 
info@tecklenburger-land-tourismus.de

Inline skaten in het Tecklenburgerland
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Hotel-Gasthof Haus Wittmann
Lienen-Höste
Ons familiegedreven hotel ligt aan de zuidkant van het 
Teutoburgerwoud en heeft zeven bedden in  kamers met 
televisie en telefoon, een eenvoudig maar degelijk restau
rant en zalen voor tot 200 personen, geschikt voor aller
hande feesten, uitstekende wandel en fietsmogelijkheden, 
grote biergarten.

Aantal kamers 4 D
Prijs / pers. L / O
DH 31,00 e, vanaf 2 dagen 30,00 e

Kies in alle rust uw gastheren en gastvrouwen uit het volgende 
aanbod en maak gebruik van onze centrale kamerbemiddeling: 
+49-5482-929182 of Touristinformation Lienen, tel. +49  5483  724010

Meer informatie over het dorp vindt u op pag. 46 – 47

Uw gastheren en 
gastvrouwen in

	 Lienen

Het ontmoetingspunt voor 
aardige mensen
•Sappige steaks van de grill…
•Knapperig-verse salades...
•Ovenverse pizza...
•Lekkere ovenschotels...
•Kleine viskaart

Aantal kamers 4 D
Prijs / pers. L / O
DH vanaf 35,00 e

Bovendien bieden wij u:

• bijzonder gezellige hotelkamers in landhuisstijl, 
    in licht grenen, rustiek ingericht
• kort verblijf mogelijk voor fietsers en wandelaars
• livemuziek, specialiteitenweken
• smulweekends (smullen + sluimeren) voor groepen 
    vanaf 6 personen
• centraal gelegen hotel in het centrum van het dorp, met
    rustieke ontvangsthal, bierstube en kamer met open haard
• bikerstop, garage
• overnachtingsmogelijkheid voor groepen 
    tot 20 personen in het bijgebouw

Vakantiehuis Rottmann
Lienen
Ons in 2010 gerenoveerde, moderne vakantiehuis 
 bevindt zich midden in Lienen in onze ca. 2000 m2  grote 
 parkachtige tuin. Op 100 m2 woonoppervlak bevinden 
zich: 2 aparte slaapkamers met extra slaapbank, kinderbed 
en douche / wc op de eerste etage. Op de begane grond: 
grote woon en eetkamer, aparte keuken, badkamer, wc, 
berging. Eigen ingang, terras, satelliettelevisie, telefoon, 
wasmachine en vaatwasser. Beddengoed en handdoeken 
aanwezig.

Vakantiewoning   Bedden
FH 100 m2, vanaf 50,00 e tot 100,00 e 1–6

F

Vakantiehuis Erika Lütkeschümer
Lienen
Wij bieden u een goed onderhouden vakantiehuis. Het huis heeft 
een slaapkamer, woon / slaapruimte, keuken, douche / wc, kleuren
televisie. LO en HP mogelijk. Prijs op aanvraag. Bovendien bieden 
wij twee DZ en één EZ aan. Ligweide, speeltuin en tafeltennis aan
wezig. Beddengoed en handdoeken worden ter beschikking gesteld. 

Vakantiehuis   Bedden
FH 60 m2, vanaf 40,00 e voor 2 personen.  4
Iedere volgende persoon e 10,00
Extra bed of kinderbed mogelijk

Prijs inclusief elektriciteit, water en verwarming. Wasmachine voor 
FH in aparte ruimte. Kleine kinderen tot 4 jaar verblijven gratis.

F
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Reiterhof Hunsche
Vakantie op de boerderij

Lienen
Kinder- en gezinsvakantie bij het Teutoburgerwoud
· Paardrijden voor volwassenen en kinderen
· Voltigeren, uitrijden, paardrijtochten, ponyrijden
· Maaltijden: zelfverzorging, LO, HP, VP, en arrangementen voor 

 vakantieweken en weekends
· Dagelijks vakantieprogramma tijdens de vakantie
· Pleegpaard en meehelpen in de stal en bij het voederen van de dieren
· Dieren: 12 pony’s en paarden, plus kinderboerderij met geiten, 

 konijntjes, katten, honden en kippen
· Overdekte manege, buitenbak, bewegwijzerd ruiterpad Lienen 34 km
· Eenpersoons, tweepersoons en meerpersoonskamers met douche / 

wc en televisie
· Groepen gehandicapten met therapeutisch paardrijden
· Kampvuur, barbecue, tuinpaviljoen en zithoeken, gezellige vakwerk

vestibule

Aantal kamers: 1 E, 3 D, 3 T
Prijs / pers. L / O HP VP
EH  33,00 e 9,00 e 13,00 e
DH  28,00 e
Toeslag 1 nacht + e 5,00 ; 2 nachten +e 3,00  / nacht
Gastpaardenbox e 20,00 (vanaf 3 nachten e 15,00)
Vakantiewoning buiten e 40,00  / nacht

Paardrijvakantiearrangement: 1 week incl. 13 paardrijuren, 
VP, enz. e 349,00
Kennismakingsweekend:
voor kinderen: 2 nachten / VP plus 4 paardrijuren e 99,00
voor volwassenen: 2 nachten / HP plus 4 paardrijuren e 99,00

Vakantiewoningen Haus Ursula
Lienen
In een vakwerkhuis, in het centrum van Lienen, vindt 
u  onze gezellig ingerichte vakantiewoningen. Met een 
 oppervlakte van elk 45 m2 bieden de woningen een slaap
kamer, een woonkamer met keukenblok en eethoek, alsook 
een badkamer met douche en wc. Eigen ingang, terras, 
satelliettelevisie, wasmachine en droger, beddengoed, 
hand en keukendoeken inbegrepen. Een slaapkamer met 
badkamer, douche / wc kan afzonderlijk geboekt worden. 
Nietrokerswoning.

Vakantiewoningen  Bedden
2 FW 45 m2, 45,00 e (2 pers.), vanaf 3 nachten 40,00 e 2
extra slaapkamer 30,00 e, vanaf 3 nachten 25,00 e

F

Vakantiehuis E. Brockmann
Lienen
Dit goed uitgeruste huis staat helemaal tot uw beschik
king en is rustig gelegen aan de rand van het Teuto
burgerwoud met uitzicht op de omliggende weiden en 
velden. Het vakantiehuis heeft een woon en eetkamer, 
keuken, douche / wc, 2 slaapkamers. Sattelliettele
visie, telefoon, radiorecorder en wasmachine aanwezig. 
 Terras en ligweide. Beddengoed en handdoeken zijn 
beschikbaar. Geen extra kosten. Nietrokerswoning. Te 
boeken van mei t / m oktober vanaf 4 nachten.

Vakantiewoning   Bedden
FH 60 m2, 2 pers. 36,00 e  2
3 personen 41,00 e  3

F

Vakantiehuis
en vakantiewoning 
Sander

F 

Het huis: 
70 m2, 2 slaapkamers, 1 woonkamer, 1 keukenblok, 
1 douche / wc, satelliettelevisie 
De woning: 90 m2, 3 slaapkamers, 1 woonkamer, 1 
keuken, 1 bad / douche / wc, 1 wc, satelliettelevisie 
Bijzonderheden: 2011 gerenoveerde woning in 
hoofdhuis, vrijstaand vakwerkhuisje op de hoeve 
Beddenlinnen en handdoeken inbegrepen.

 Huis Woning
Max. aantal personen  4  5
Prijs voor 2 personen  40,00 e  40,00 e
Elke volgende persoon  + 7,00 e per nacht + 7,00 e per nacht
Kort verblijf + 30,00 e  + 30,00 e 
 (tot 3 nachten)  (tot 3 nachten)

Vakantiewoningen vakantie-
boerderij Schenke
Lienen-Holperdorp
De voormalige boerderij is landschappelijk bijzonder mooi 
gelegen, dicht bij het kuurpark van Bad Iburg. 2 separate 
 vakantiewoningen van 27 m2 en 65 m2. Beddengoed is aan
wezig, handdoeken dient u zelf mee te brengen. Kleurentelevisie, 
barbecuegelegenheid, tafeltennis, ligweide. Dieren op de boer
derij: pony, katten. Mogelijkheid tot kuren in Bad Iburg, op 1,5 
km afstand. In 1990 landelijk winnaar van de  wedstrijd ‘Gezins
vakanties in Duitsland’. De kortingen hebben betrekking op een 
boeking van de vakantiewoning vanaf een hele week (zie onze 
brochure). U kunt ons ook op internet vinden.

Vakantiewoning  Bedden
FW (1) 65 m2, 65,00 e	HS, 60,00 e NS 4–5
FW (2) 27 m2, 32,00 e	HS, 26,00 e NS 2–3

Bekende bestemming voor een dagje uit in 
 landelijke Alpensfeer met Beierse lekkernijen.

Kom gerust  

een keer langs!

aan de Hermannsweg

Café-restaurant ∙ biergarten

Malepartusweg 6 ∙ D-49536 Lienen ∙ Tel. +49(0)5483/8337
www.waldwirtschaft-malepartus.de

Parkeerterrein voor 
de deur
Doorlopend warme 
keuken van 11.30 tot 
22.00 uur
Donderdag rustdag

Wij verheugen  
ons op uw bezoek!

Uw Malepartus-team
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Vakantiewoning Gravemeier
Lienen-Kattenvenne
Gezellige vakantiewoning aan de rand van Kattenvenne. 
Eigen ingang, parkeerplaats, loggia, kleurentelevisie. Het 
huis is 75 m2 groot en biedt plaats aan 6 personen.
Het bevat: 2 slaapkamers, 1 woonslaapkamer, volledig 
ingerichte keuken, badkamer, wc. Beddengoed en hand
doeken zijn bij de prijs inbegrepen. Speelweide.  Eventueel 
met opgave van btw.

Vakantiewoning  Bedden
FW 75 m2, vanaf 39,00 e  2–6

Vakantiewoning in het Holperdorpertal
Lienen
De zeer mooi gelparterreen en gezellig ingerichte woning 
bevindt zich in het achterste deel van de boerderij en 
kijkt uit op het zuiden. Ingericht voor 2 (tot 4) personen, 
1 slaapkamer, woonkeuken met slaapbank en logeerbed. 
Satelliettelevisie, stereoinstallatie, magnetron, koelkast, 
wasmachine, enz. Een terras met tuinmeubels en een 
 barbecue met houtskool staan al voor u klaar.
Er is een grote kinderspeeltuin op de naastgelegen 
 camping.
Nietrokerswoning, huisdieren niet toegestaan!

Vakantiewoning  Bedden
FW 63 m2, vanaf 40,00 e voor 2 pers.  2–4

F
Vakantiewoning Aabach
Lienen
Onze gezellige, op de begane grond gelegen vakantiewoning 
(90 m2), op een rustige plek, biedt plaats aan 2 tot 5 per
sonen. De woning heeft een eigen ingang en beschikt over een 
woonkamer met haard en satelliettelevisie, een badkamer met 
douche / wc en bad, volledig ingerichte keuken, bergruimte, 
een slaapkamer en nog een slaapgelegenheid. Bij de woning 
bevinden zich een parkeerplaats en een terras met tuinmeu
belen. Het huis ligt ongeveer 1,5 km van het centrum van het 
dorp. Op 50 m afstand loopt een geregistreerd fiets en nordic
walkingpad. Beddengoed en handdoeken zijn inbegrepen.

Vakantiewoning  Bedden
FW 90 m2, vanaf 40,00 e  2–5

Vakantiewoning  Bedden
FW 100 m2, vanaf e 40,00  (2 pers.)  2–7
elke volgende slaapkamer + e	7,00  (elk max. 2 pers.)
toeslag voor 2e badkamer e 8,00 per nacht

Vakantiewoning Kreye
Lotte
Onze goedverzorgde nietrokers vakantiewoning bevindt zich 
op de eerste etage van onze onlangs gerenoveerde woon
boerderij aan de voet van het Teutoburgerwoud. Van  hieruit 
kunt u geweldige wandelingen en fietstochten maken. De 
gezellige vakantiewoning (60–100 m2) heeft een eigen 
 ingang en oprit, en een kleine tuin met een zithoek.
De woning bestaat uit een keuken, 1 woonkamer, 1–3 slaap
kamers en 2 badkamers. Handdoeken en eindschoonmaak 
zijn inbegrepen, beddengoed e 2,50 / bed (geen huisdieren).

Kies in alle rust uw gastheren en gastvrouwen uit het volgende 
aanbod en maak gebruik van onze centrale kamerbemiddeling: 
+49(0)  5482  929182

Meer informatie over het dorp vindt u op pag.: 48 – 49

Uw gastheren en 
gastvrouwen in

	 			Lotte
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Kamerprijzen:

  
  

   
    

Hartelijk welkom in hartje Mettingen!

In de Tüötten-gemeente en in de unieke 
landschappelijke omgeving kunt u overal 
geschiedenis ervaren.
Ons traditionele, volledig gerenoveerde 
hotel is het ideale beginpunt voor uw 

verkenningen. U kunt beginnen met het met veel liefde vormgegeven Tüötten-museum in ons hotel. Het biedt 
een spannend kijkje in de geschiedenis van de grote textielfirma’s, die tot op de dag van vandaag wereldwijd 
bekend zijn. Haus Telsemeyer combineert zijn historische charme met het aangename van modern comfort. De 
individueel ingerichte hotelkamers, het restaurant en ons royale terras vormen de ideale plek om te ontspannen 
en te genieten.
Het team van Antje Weber-Patte en Günther Patte biedt u met hun verse en moderne keuken veel smaakplezier, 
met gerechten uit de regio en daarbuiten. Ook bieden wij het passende kader voor bruiloften, familiefeesten en 
bedrijfsfeesten tot 250 personen – voor onvergetelijke uren Westfaalse gastvrijheid.

E (incl. ontbijt) vanaf € 52,00
D (incl. ontbijt) vanaf € 37,50 p.p.

Wij verheugen ons op uw bezoek

Eig. A. Weber-Patte

Kies in alle rust uw gastheren en gastvrouwen uit het volgende 
aanbod en maak gebruik van onze centrale kamerbemiddeling: 
+49(0)  5482  929182

Meer informatie over het dorp vindt u op pag.: 50 – 51

Uw gastheren en  
gastvrouwen in

				Mettingen

Aantal kamers 18 D
Prijs / pers. LO Toeslag HP Toeslag VP
EH 48,00 e 13,50 e 20,00 e 
DH 40,00 e   
Kinderkorting 10% tot en met 10 jaar, tot en met 3 jaar gratis.

Hotel-restaurant Bergeshöhe
Mettingen • G. Kerklau 
Ons pasgebouwde familiehotel ligt aan de rand van Mettingen. 
De comfortabel ingerichte kamers beschikken over douche / wc, 
 kleurentelevisie, telefoon, faxaansluiting, minibar, ligweide, kegelbaan, 
fietsenverhuur en biergarten. Gezellige restaurants en ver gaderruimtes 
voor 20–200 personen. Weekends, gezondheids en fitnessdagen en 
speciale aanbiedingen. Tweepersoonskamers zijn ook als eenpersoons
kamer te boeken. Bestel onze brochure.

superior
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Kies in alle rust uw gastheren en gastvrouwen uit het volgende 
aanbod en maak gebruik van onze centrale kamerbemiddeling: 
+49(0)  5482  929182

Meer informatie over het dorp vindt u op pag.: 52 – 53

Uw gastheren en  
gastvrouwen in

	 			Recke

Hotel Gasthof Gronheid
Recke •  in het bezit van onze familie sinds 1799

Comfortabele kamers met douche en wc, 
televisie, bar en telefoon; zalen voor 20 
tot 250 personen; eenvoudige degelijke 
keuken; 4 verenigingskegelbanen; fietsen-
verhuur, luchtbuks- en vogelschiet-
gelegenheid; biergarten.
Doe de test! Het is de moeite waard! 
Bestel onze brochure met speciale aan-
biedingen.

Ontspannings-, avon-
turen- of clubweekend

Aankomst op vrijdag
Welkomstdrankje
2 overnachtingen in een 
tweepersoonskamer met halfpension,
uitgebreid ontbijt, 2 x diner
(3-gangenmenu)

Laat u verrassen!.
Prijs per persoon in 2-p.kmr. e 100,00
Toeslag voor eenpersoonskamer  

e 10,00 per dag

4-daagse aanbieding
(maandag – vrijdag)

4 overnachtingen met HP in 2-p.kmr. voor e 180,00
Toeslag voor eenpersoonskamer e 10,00 per dag

Wij organiseren ook graag extra activitei-
ten voor u, bijvoorbeeld  huifkartochten, 
klootschieten, een  rondvaart of vogel-

schieten.

Aantal kamers 2 E, 5 D, 3 Z, 1 T
Prijs / pers. LO Toeslag HP Toeslag VP
EH  40,00 e • ZH 35,00 e 14,00 e 22,00 e
DH 35,00 e • TH 33,00 e

Maak gebruik van  

onze voordelige weekend

aanbiedingen!

Aantal kamers 2 E, 7 D, 2 Z, 5 T
Prijs / pers. LO Toeslag HP Toeslag VP
EH  vanaf 42,00 e 13,50 e 24,50 e
DH vanaf 36,00 e
TH  vanaf 31,00 e

Ons gemoedelijke hotel ligt op een rustige plek in het hart 
van Recke. Alle kamers zijn voorzien van douche, wc, nieuwe 
LED-flatscreentelevisie, telefoon en gratis WLAN-toegang voor 
onze gasten. Onze stijlvolle ruimtes en regionale keuken met 
specialiteiten van het seizoen maken elk feest tot een succes.  
2 verenigingskegelbanen, nieuwe biergarten op de binnenplaats 
van het hotel met uitzicht op de historische kerk en twee open 
haarden. Recreatiemogelijkheden: huifkartocht, klootschieten, 
nordic walking, golfen, Heiliges Meer, Recker Moor en veel vlakke 
paden door het Münsterlandse parklandschap zorgen ervoor dat 
uw vakantie een bijzondere ervaring wordt. 

Fietsroutes door het park-
landschap van het Münster-
land

Vanuit ons hotel hebt u ideale 
mogelijkheden om de omge-
ving ‘door te fietsen’. Eigen 
fietsen-verhuur, alle kaarten 
voorhanden.

Arrangementaanbiedingen:

Weekaanbieding (maandag tot vrijdag), 4 overnachtingen, HP 
en clubweekend met weekendprijs van vrijdag t / m zondag op 
aanvraag.
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Vakantiehuis Bad Steinbeck
Recke – Bad Steinbeck
Midden in een landschappelijk zeer interessant gebied vindt 
u ons rustig gelegen vakantiehuis Bad Steinbeck, in de 
 buurt van het Middellandkanaal en het beschermde natuur-
gebied ‘Heiliges Meer’ en vlakbij restaurant Landhaus Bad-
Steinbeck (2 minuten lopen) en zwavelbad Bad Steinbeck 
met het grote thermale zwavelbad en wellnesslandschap 
(5 minuten lopen). Het vakantiehuis heeft een woonopper-
vlak van 95 m2 met een grote woonkamer, satelliettelevi-
sie en muziekinstallatie, een eetkamer met goed ingerichte 
 keuken, twee tweepersoons slaapkamers incl. beddengoed, 
op aanvraag een extra bed of een kinderbedje, badkamer 
met douche en bad incl. handdoeken, extra gasten toilet, 
 tuin met grote speel- en ligweide en een terras op het 
 noorden en het zuiden.
Bovendien bieden wij op aanvraag de volgende mogelijkhe-
den: broodjesservice, gebruik van garage, fietsenverhuur, en 
ook: sauna, solarium, schoonheidsbehandeling,  fysiotherapie 
en massage in het zwavelbad in Steinbeck.
Geen kosten voor eindschoonmaak. Niet-rokers. Huisdieren 
in overleg.

Vrijstaand vakantiehuis  Bedden
FH 95 m2, vanaf 65,00 e (voor 2 pers.) 4
Voor elke volgende persoon berekenen wij e 5,00 per nacht 
Voor 1–2 nachten berekenen we een toeslag van 10 %.

F

Schwefelbad Steinbeck

Saunapark
met buitenbad 
en ligweide

Zwavelthermaalbad 34°C
met massagedouches en bubbelbedden

Fysiotherapie
met gymnastiekhal en 
moderne trainingsapparaten

Je lekker voelen
Zon · cosmetiek · cafetaria

www.schwefelbad-steinbeck.de · Helmut & Hildegard Determeyer · Bad 22 · D-49509 Recke · Tel. +49(0)54 53–81 55

sinds 1823
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Kies in alle rust uw gastheren en gastvrouwen uit het volgende aanbod en 
maak gebruik van onze centrale kamerbe middeling: +49(0)  5482  929182 
of Tecklenburg Touristik GmbH, tel. +49(0)  5482  9389-0

Meer informatie over het dorp vindt u op pag. 54 – 55

Uw gastheren en  
gastvrouwen in

				Tecklenburg

-
 

U ZOEKT RUST, ONTSPANNING EN GEZELLIGHEID?

Kameraantal 4 EH, 5 DH, 2 VH, 1 FH, 1 TH, G, 1 FA 35m2 
Prijs/pers. logies 
EH vanaf   39,00 € FH vanaf  28,00 € FA 35m2 vanaf 2 pers. 49,00 € 
DH vanaf  32,00 € TH vanaf  28,00 € ontbijt vanaf 9,00 € 
VH vanaf  28,00 € G vanaf  600,00 € 

Dan bent u bij ons aan het juiste adres!
In ons compleet gerenoveerde pension ‘Zum alten Brunnen’, hebben haast 
en stress geen kans. Ons pension is centraal gelegen in de oude binnenstad 
van Tecklenburg en heeft een prachtig vergezicht in het Tecklenburgerland. 
De schitterende natuur, de unieke culturele hoogtepunten en het grote en 
fantastische recreatieaanbod, laten niets te wensen over. Ons pension biedt 
comfortabele tweepersoonskamers met televisie, minibar en deels met 
balkon. Voor grotere groepen of familiebijeenkomsten kunt u een hele etage 
of zelfs het hele hotel huren. Drie modern uitgeruste keukens en twee 

gemeenschappelijke ruimtes bieden de mogelijkheid tot een gezellig 
samenzijn. Onze internettoegang is voor u gratis. Buiten wacht een ligweide 
en een mooi terras om te zonnen. Motoren en fietsen kunnen in de garage 
gestald worden. Parkeerplaatsen voor de deur. Vakantie-events, zoals 
mountainbiketochten, barbecueavonden of gezellige geflambeerde-bowl-
avonden (een soort punch) in de winter, organiseren wij altijd graag. Geniet 
en ontspan in een gemoedelijke omgeving. 

Wij verheugen ons op uw komst!
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Landhaus Sundern
Tecklenburg
Ons hotel ligt aan de rand van Tecklenburg. De beziens-
waardigheden en het centrum van het dorp zijn 
 gemakkelijk te voet te bereiken. Onze goedverzorgde 
 kamers hebben allemaal een douche / wc, kleurentele-
visie en balkon. Bovendien beschikt ons hotel over een 
 restaurant, terras, gemeenschappelijke ruimtes en 2 
 verenigingskegelbanen.

Aantal kamers 2E, 5D, 1T
Prijs / pers. LO Toeslag HP Toeslag VP
EZ  vanaf 49,00 e op aanvraag op aanvraag
DZ  vanaf 39,50 e

In het historische vakwerkhuis uit 1684, Wellenberg 
1, bevindt zich een van de meest waardevolle poppen
verzamelingen in NoordrijnWestfalen. Dankzij de 
 inspanningen van de Tecklenburgse burgers zijn sinds 
1 november 2003 de verzamelingen Botsch en Nahr
ath weer te zien. Bovendien toont het museum poppen
huizen, poppenkamers, poppenkeukens,  winkeltjes en 
overig speelgoed.

Ook vindt u er informatie over de geschiedenis van de 
regio, een boerenkamer, een biedermeierkamer, oude 
ambachtelijke gereedschappen en enkele werken van 
de schilder Otto Modersohn, die in de jaren 1885 tot 
1892 regelmatig een bezoek bracht aan Tecklenburg.

Openingstijden
1. april–31. okt. di, do, za, zo 14.00–17.00 uur
1. nov.–31. maart za, zo 14.00–17.00 uur 
Email: puppenmuseumtecklenburgev@web.de 
www.puppenmuseumtecklenburg.ev.ms

Waarheen??
natuurl i jk  naar het

poppenmuseum tecklenburg  

Wel lenberg  1 o

Aantal kamers 3 D
Prijs / pers. LO  Toeslag
DH vanaf  22,50 e voor 1e nacht 7,50 e
EZ-Toeslag:  10,00 e voor 2e t / m 6e nacht 2,50 e
vanaf 7 nachten 7,50 e

Pension Gurk 
Tecklenburg
Familiepension in het centrum van Tecklenburg, rustig 
gelegen midden in de historische oude binnenstad; ca. 
3 min. lopen naar de Marktplatz of het openluchttheater. 
De kamers zijn voorzien van kleurentelevisie, douche / wc 
en een aantal kamers hebben een balkon.
Het naastgelegen gezellige restaurant biedt een een-
voudige degelijke keuken. Extra bed 16,- e 

Vakantiewoning  Bedden
FW 70 m2, vanaf 40,00 e  2 – 3
Toeslag voor 1 nacht +10,00 e

Vakantiewoning Brauerstraße
Tecklenburg
Midden in de historische binnenstad van Tecklenburg ligt onze vakantiewoning, 
op de eerste etage van een oud vakwerkhuis uit 1605. De woning is voorzien 
van 1 tweepersoonskamer, 1 kamer met twee eenpersoonsbedden (stapelbed), 
1 volledig ingerichte keuken met afwasmachine, 1 badkamer met wc / bad, 
1 eetkamer, 1 woonkamer met satelliettelevisie, radio en dvd-speler. Zitgelegen-
heid voor het huis en gebruik van de wasmachine mogelijk op afspraak. Er is 
een kinderstoel aanwezig. Beddengoed en handdoeken zijn inbegrepen. Parkeer-
plaats voor de auto bij het huis. Niet-rokerswoning + geen huisdieren. Centrale 
ligging. Openluchtzwembad 15 min., Hermannsweg 8 min., openluchttheater 
3 min. waterburcht 20 min., historisch marktplein 5 min.

F
Romantisch, van binnen gerenoveerd vakwerk-daglonershuis 
met een woonoppervlak van 120 m2. Terras, grote speel weide in 
een landelijk-natuurlijke omgeving. 500 meter verwijderd van 
Landgasthof Strothmann, met diverse voorzieningen. 
3 DZ, woonkamer met kleurentelevisie, keuken, 2 x douche / wc, 
gezellige kamer met haard. Beddengoed e 4,00 / bed, hand- en 
keukendoeken dient u zelf mee te brengen.

FH 120 m2  7 Bedden
49,00 e / dag (255,00 e / week)  1 slaapkamer
59,00 e / dag (315,00 e / week)   2 slaapkamers
70,00 e / dag (350,00 e / week)   3 slaapkamers

Aantal kamers: 2 E, 4 D
Prijs / pers. LO
DH vanaf 35,00 e vanaf 3 nachten 37,50 e
EH  vanaf 39,50 e

Tecklenburg / Lengerich
Het familiehotel is prachtig gelegen, aan de voet van het 
 Teutoburgerwoud, vlakbij het luchtkuuroord Tecklenburg. 
 Vriendelijke hotelkamers. Gezellig restaurant met eenvoudige 
keuken. Terras, speelweide, fietsenverhuur, rustieke deel voor 
ca. 80 personen, grote biergarten. 2 nieuwe verenigingskegel-
banen. Toeslag voor 1 nacht: + 10 %.

Landgasthof en vakantiehuis Strothmann
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Tecklenburger 
Augenblicke
Tecklenburg
Twee gezellige, nieuw ingerichte vakantiewoningen met 
eigen ingangen en terras.
Elke woning bestaat uit een woonslaapkamer, douche / wc 
en een volledig ingerichte keuken.
U hebt een schitterend uitzicht (bosrand) en zit toch heel 
centraal (10 min. lopen naar het centrum van het dorp).

Vakantiewoningen   Bedden
FW (1) 32 m2, 42,00 e  2
FW (2) 32 m2, 42,00 e  2

F

Vakantiehuis  Bedden
FW (1) 60 m2, HS / NS 70,00 / 60,00 e  2–4
FW (2) 40 m2 + Balkon, HS / NS 70,00 / 60,00 e 2
3 pers. 100,00 / 85,00 e, 4 pers. 120,00 / 110,00 e
Prijzen vanaf 2 overnachtingen. Wij verhuren ook voor één nacht.

Gästehaus An der Wellentreppe
Tecklenburg 
Beleef onvergetelijke dagen in dit oergezellige en comfortvanafele vak-
werkhuis uit 1638, zonder in te leveren op het gebruikelijke comfort. De 
hoogwaardige voorzieningen van deze vakantiewoningen in het oude ge-
bouw verbinden de geschiedenis met de moderne tijd en zullen nog lange 
tijd indruk op u blijven maken. U bent maar enkele stappen verwijderd 
van de historische oude markt van Tecklenburg, die toegang biedt tot 
de vele andere bezienswaardigheden van het kleine stadje. Zo is bijvoor-
beeld het grootste openluchttheater van Duitsland heel dichtbij.

F
Gästehaus An der Wellentreppe

Vakantiewoning Moritz
Tecklenburg
Gezellige, kindvriendelijke woning op de begane grond 
(ca. 80 m2) op een rustige plek dicht bij het centrum (doo-
dlopende straat, ca. 5 min. tot de oude binnenstad) voor 
4 personen + 1 kampeerbedje, kinderstoel aan wezig. 1 
keuken, 2 slaapkamers, 1 wooneetkamer, douche / wc, 
satelliettelevisie, terras. U kunt gebruikmaken van de 
speelweide! Beddengoed en handdoeken zijn inbegrepen. 
Niet-rokerswoning. Huisdieren niet toegestaan. In overleg: 
gebruik van wasmachine en droger.

Vakantiewoning  Bedden
FW 80 m2,  tot 2 nachten voor 2 pers. 43,00 e 2–4

vanaf 3 nachten 2 pers. 39,00 e 
elke volgende persoon +8,00 e
Een enkele overnachting is mogelijk met een toeslag van e 7,00 p.p.

F

Vakantiewoningen   Bedden
FW (1) 70 m2, vanaf 40,00 e    5
FW (2) 90 m2, 1 DZ vanaf 50,- e; 2 DZ vanaf 55,- e; 3 DZ vanaf 60,- e  6

Vakantiewoningen Gräler
Tecklenburg •  Vakantie op het platteland
2 gezellige vakantiewoningen, rustig gelegen, in het groen, vlak bij  waterburcht 
Haus Marck.
(1):   70 m2, 2 slaapkamers, 5 bedden incl . 1 stapelbed, woonkamer met slaap-

bank, douche / wc, voll. inger. keuken met eethoek, afwasmachine
(2):   90 m2, 3 slaapkamers, 6 bedden + slaapbank in 1 slaapkamer, 

douche / bad / wc, gastentoilet. Compl. keuken, afwasmachine, magnetron, 
bar, eettafel en zitgroep in woonkamer met serre

Kinderbedje, kinderstoel aanwezig, telefoon, satelliettelevisie, fietsen inbegre-
pen, 3 terrassen, grote tuin met div. speeltoestellen, natuurlijke vijver, barbecue, 
serre. Huisdieren toegestaan, 3 logeerboxen voor paarden. Geen bijkomende 
kosten. Beddengoed en handdoeken in overleg, e 8,00 p.p. Toeslag voor 1–2 
nachten e 20,00 en 3–6 nachten e 5,00. Bij bewoning door meer mensen elke 
volgende pers. e 5,00 e

F

Vakantiewoning An Der Königstraße 
Tecklenburg
Deze woning ligt op de verdieping van een vrijstaand vakwerkhuis waar paarden en 
andere dieren gehouden worden. Hij beschikt over 1 tweepersoonskamer, 1  kamer 
met twee bedden, 1 volledig ingerichte keuken met afwasmachine en eettafel, 
1 badkamer met wc / douche / bad en dubbele wastafel, 1 ca. 20 m2 grote woon-
kamer met satelliettelevisie en speelhoek, parkeerplaats op eigen terrein, eigen in-
gang,  zitgelegenheid, zeer goede aansluiting op het verkeersnet, op slechts enkele 
minuten afstand van het dorp en de waterburcht. Inclusief toeristenbelasting, bedden-
goed, handdoeken en overige kosten. 

Vakantiewoning Bedden
FW 85 m2, vanaf 40,00 e voor 2 pers.   2–4
elke volgende pers. + 5,00 e, 
max. 2 Ki. tot 12 J. gratis
Toeslag voor boeking van 1 nacht 15,00e

F

Vakantiehuis  Bedden
FW 120 m2, vanaf 50,00 e tot 4 pers. (min. 2 nachten)  2–5 
Vanaf 1 week  45,00 e, toeslag elke volgende pers. 5,00 e

Vakantiehuis Zum Königssee
Tecklenburg
Ons gemoedelijk ingerichte vakantiehuis bevindt zich aan de rand van het 
bos, op de zuidhelling van Tecklenburg, en op c.a. 300 meter van de Kö-
nigssee en waterburcht ‘Haus Marck’. Ideaal beginpunt voor wandel- en fiet-
stochten. U hebt de beschikking over 1 woonkamer met eetruimte en serre, 
satelliettelevisie, 3 slaapkamers (1 DB, 2 EB, 1 EB en een kleuterbed), bad-
kamer met douche / wc, gastentoilet en een compleet ingerichte keuken met 
vaatwasser; recreatieruimte in de kelder, garage en 2 parkeerplaatsen voor de 
auto. 2 huurfietsen aanwezig. Beddengoed en handdoeken inbegrepen, was-
machine op aanvraag. Huisdieren toegestaan (+ 5,00 e). Niet-rokerswoning!

Wonen in vakwerk
Tecklenburg
In 1816 werd in het centrum van de historische oude binnen-
stad van Tecklenburg ons huis onder de Burgberg gebouwd, aan 
het begin van de Schloßstraße. We hebben het interieur aan-
gepast aan de huidige eisen en er een comfortabel en gezellig 
 vakantiehuis van gemaakt, waarbij we er vooral van uitgegaan 
zijn dat onze gasten hier in de vakantie ‘even alles los kunnen 
laten’. Milieuvriendelijk energieverbruik door speciale warmte-
isolatie en opwekking van onze eigen elektriciteit voldoen aan de 
huidige vereisten. Voor fietstochten in heuvelachtig gebied zijn 
ook elektrische fietsen te huur.

Vakantiehuis  Bedden
FH 82 m2, vanaf 50,00 e  5 + kinderbedje
HS vanaf 55,00 e, elke volgende persoon + 5,00 e

Vakantiewoning   Bedden
FW 50 m2, 60,00 e voor 1 nacht  2
vanaf 2 nachten 50,00 e / nacht

Vakantiewoning
restaurant Anno 1560
Tecklenburg • Friedrich-W. Howe
Dit huis heeft een geschiedenis van bijna 700 jaar. Het kan 
 vertellen over noodlot, vrede, oorlog, kwakzalvers, heksen … 
 Midden in de oude binnenstad van Tecklenburg bieden wij een 
vakantieappartement aan met 1 woon / slaapkamer, keuken, 
douche / wc voor max. 2 personen. Op de benedenverdieping be-
vindt zich het historische Gasthaus Anno 1560, daar boven ligt 
uw appartement. Ontbijt, halfpension en volpension zijn mogelijk 
in ons restaurant – prijzen op aanvraag.

F
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Vakantiewoning   Bedden
FW 55 m2, tot 3 nachten 50,00 e 2 (3)
vanaf 4 nachten 43,00 e 
Volgende persoon per nacht 10,00 e

Vakantiewoning Becker
Tecklenburg
Onze gezellige vakantiewoning ligt in de historische oude 
binnenstad van Tecklenburg. Hij is voorzien van een eigen 
ingang, woonkamer met radio, satelliettelevisie en keuken-
blok met magnetron, douche / wc, slaapkamer met twee-
persoonsbed. Slaapgelegenheid voor een derde persoon in 
de woonkamer mogelijk. Handdoeken, keukendoeken en 
beddengoed zijn inbegrepen.
Inclusief toeristenbelasting.

Vakantiewoning bij  
het Teutoburgerwoud
Tecklenburg • Doris Bosse
Grote, comfortabele, rustige vakantiewoning, op het  zuiden 
gelegen, midden in het groen, vlak bij waterburcht Haus 
Marck. 68-85 m2, 1 woonkamer en loggia met prachtig uit-
zicht over het Münsterland, 1–2 slaapkamers (3 bedden /  
2 bedden), keuken, eetbar, badkamer / wc, douche / wc, 
 satelliettelevisie, grote tuin met ligweide, zithoek en 
barbecue gelegenheid, beddengoed en handdoeken inbegre-
pen. Geen bijkomende kosten. Geen huisdieren.

Vakantiewoning  Bedden
FW 68–85 m2, 44,00 e (3 personen)  3–7
elke volgende persoon + 8,00 e 

Am 28. Mai 2012 Saisonauftakt
mit unserer Pfi ngstgala

MUSICAL
MEETS POP

FREILICHTSPIELE
TECKLENBURG

FESTSPIELSOMMER
TECKLEN BU RG 2012

TICKETS AB SOFORT: 05482-220

Start: Juni 2012 Start: Juli 2012

... und ab 27. Mai 2012 unser Familienmusical:

IN 80 TAGEN
UM DIE WELT

REISEKATALOG_Tecklenburger_land_2012.indd   1 28.10.11   09:11

FESTIVALZOMER 
TECKLENBURG 2012

start: Juni 2012

… en vanaf 27 mei 2012 onze gezinsmusical:

IN 80 DAGEN 
ROND DE WERELD

Op 28 mei 2012 seizoensopening  
met ons Pinkstergala 

MUSICAL 
MEETS POP

start: Juli 2012

TICKETS PER DIRECT: +49(0)5482-220

Vakantiewoning Mahnig
Tecklenburg
Onze gezellige en rustig gelegen vakantiewoning biedt u 
naast het uitzicht op de oude binnenstad ook een mooi uit-
zicht op het groen. De dorpskern en het Kurpark  bevinden 
zich op maar enkele passen afstand. De vakantiewoning 
is 45 m2 groot en voorzien van keuken, douche / wc, tele-
visie / radio. Beddengoed en handdoeken zijn inbegrepen 
en ook verder zijn er geen bijkomende kosten.
Een extra bed en een kampeerbedje zijn aanwezig.

Vakantiewoning Bedden
FW 45 m2, vanaf 45,00 e  2
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JuBi-Pension 
Von Der Becke 
Tecklenburg
Het JuBi-huis staat voor vergaderingen en 
recreatie open voor alle groepen vanaf ca. 
8 personen en biedt een eigen vormings-
programma aan.

Het JuBi heeft 26 lichte, gezellige twee- tot 
driepersoonskamers, waarvan de meeste voor-
zien zijn van douche / wc en extra bed. Twee 
kamers zijn geschikt voor mensen met aller-
gieën en drie voor mensen met een rolstoel. 
De invalidenlift gaat tot aan de 2e etage.

Zes vergaderruimtes (voor 12 tot 100 per-
sonen) met internetaansluiting en passende 
mediavoorzieningen, een computerruimte, 
creatieve, werk- en meditatieruimtes, een zelf-
bedieningsbistro, gemeenschappelijke ruim te 
met open haard en een discokelder kunnen 
op een flexibele manier gebruikt worden.

Voor sport en spel zijn er een klein sport-
veld, een beachvolleybalveld, ligweide, klimwand (12 m hoog), een 
hoge en lage kabelklimtuin, tafeltennisruimte, voetbalmaterialen en 
barbecue beschikbaar.
Toeslag bij slechts één overnachting: e 3,00. Speciale prijzen bij ge-
bruik van meerdere weken, gratis ruimte op werkdagen, korting voor 
kinderen en jongeren.

Prijs / pers. LO Toeslag HP Toeslag VP
EH  34,20 e 8,25 e 11,80 e
ZH  28,80 e
TH  25,70 e
VH  23,50 e

Vakantiewoning  Bedden
FW 56 m2, vanaf 2 personen 55,00 e   2–6
tot 6 personen elke volgende persoon + 7,00 e / dag,
vanaf 8 dagen 49,00 e 

Vakantiehuis Ekenhoff
Tecklenburg • Ulrike Jebsen
Comfortabele vakantiewoning, zeer rustig gelegen aan 
het kuurpark. Dicht bij openluchtbad en tennisbanen, 
56 m2, woon / eetkamer met volledig ingerichte inbouw-
keuken, haard, gastentoilet, 2 slaapkamers met 4 en 
2 bedden, douche / wc, terras, satelliettelevisie, telefoon, 
DSL-internet.
Beddengoed en handdoeken zijn bij de prijs inbegrepen 
(zie onze brochure).

 

85,00 €
62,50 €
80,00 €

22,00 €
32,00 €

Uit liefde voor de gast

Kamerprijzen per persoon 2012

Ons hotel ligt in het idyllische Bocketal, direct aan de bosrand van 
het door de overheid erkende recreatieoord Brochterbeck. 

Ons familiebedrijf beschikt over 43 gezellige en comfortabele 
 hotelkamers. Onze wellness-faciliteiten: overdekt zwembad (30°C), 
whirlpool, Finse sauna, biosauna, kruidengeurgrot, stoombad, 
warmte-ligbedden en nog veel meer.

Kamers: 3E / 39D / 1S
Prijs/pers./LO:    EI
Prijs/pers./LO:    DI
Prijs/pers./LO:    SY

HP
VP

90,00
67,50
90,00

25,00
39,00

Vakantiewoning  Bedden
FW 70m2, vanaf 35,00 e, elke volgende pers. 5,00 e 4

Vakantiewoning Liedmeier
Tecklenburg-Brochterbeck
Onze niet-rokers vakantiewoning ligt in een rustige woonwijk aan 
de rand van Brochterbeck, vlak bij het Teutoburgerwoud, en heeft 
een schitterend uitzicht op het Münsterland. De woning (70 m2) 
is in 2002 volledig gerenoveerd en ligt op de bovenverdieping 
van een tweegezinswoning. Het is voorzien van 2 slaapkamers 
(1 tweepersoonsbed en 2 eenpersoonsbedden), een keuken met 
eethoek, een woonkamer, een badkamer (douche / wc) en een 
groot (35 m2) overdekt terras op het zuiden. Satelliettelevisie, 
hand- en keukendoeken, beddengoed en 2 fietsen staan gratis tot 
uw beschikking (geen bijkomende kosten). Min. 3 overnachtingen.

F

Vakantiewoning  Bedden
FW 85 m2, vanaf 40,00 e voor 2 pers.  2 – 4
elke volgende persoon + 5,00 e

Vakantiewoning Welke
Tecklenburg-Brochterbeck
In ons idyllisch gelegen huis aan de rand van het Teutoburger woud 
kunt u mooie vakantiedagen beleven. Startpunt voor wandelen, 
 fietsen, mountainbiken, klimtochten, zwemmen of gewoon relaxen. 
De vakantiewoning biedt voldoende ruimte voor 2 – 5 personen plus 
kind en bestaat uit 2 slaapruimtes en een grote woonkamer met 
satelliettelevisie, keuken met eethoek en overdekt terras. Badkamer 
met bad, douche en wc. Beddengoed, handdoeken en 2 fietsen zijn 
gratis beschikbaar. Parkeerplaatsen op eigen terrein. Niet-rokerswo-
ning. Geen bijkomende kosten. (Kinderbed beschikbaar)

F

Aantal kamers 9 D
Prijs / pers. LO
DH 28,00 e

Landhauspension Upmeyer
Tecklenburg-Brochterbeck · vakantie op de boerderij
De boerderij ligt op een rustige plek aan de rand van het 
dorp en voert het DLG-keurmerk. Royale woontuin, speel-
tuin, tafeltennis, barbecueplaats, konijnen en cavia’s op 
de boerderij. Tennissen en golfen in de buurt.. Uitstekende 
wellnessgelegenheid op 2 minuten loopafstand. De  prijzen 
gelden voor een verblijf vanaf 3 dagen. Het pension is 
het hele jaar geopend. Toeslag voor 1 nacht: e 6,00, voor 
2 nachten e 3,00, EZ-toeslag e 7,00. Kinderkorting 40–25 %,
kinderen t / m 2 jaar gratis, huisdieren e 5,00.

P
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Vakantiewoning Bücker
Tecklenburg
De woning bestaat uit 5 tweepersoonskamers met wastafels op 
de kamer (extra bedden mogelijk), douche en 2 wc’s, centrale 
verwarming, keuken met servies en gemeenschappelijke ruimte, 
tuin en ligweide. Beddengoed wordt op verzoek beschikbaar 
gesteld. Dieren op de boerderij: koeien, varkens, kat en hond. 
Honden e 3,50. Onze weekendtarieven: vanaf 6 personen voor 
2 overnachtingen e 28,00 per persoon (zonder beddengoed, 
met beddengoed + e 5,00).
10 minuten lopen tot aan de Hermannsweg

Vakantiewoning   Bedden
FW 96 m2, vanaf 28,00 e tot 89,00 e  2–10
Kinderen onder 10 j. de helft

F

Aantal kamers 4 D
Prijs / pers. LO
DH  21,00 e
DW  19,00 e

Boerderijpension Bücker
Vakantie op de boerderij

Tecklenburg
Rustig gelegen, in bedrijf zijnde boerderij in het groen (op een 
 helling). Voordelig pension met gemeenschappelijke ruimte en 
speeltuin – ideaal voor gezinnen met kinderen. Bovendien  bieden 
wij een vakantiewoning aan voor maximaal 10 personen, zodat we 
ook grotere groepen kunnen herbergen. Honden op aanvraag + 
e 3,50. Geen boekingen van minder dan 3 nachten! 10 mi nuten 
lopen tot aan de Hermannsweg.

P

Vakantiehuis  Bedden
FH 110 m2, vanaf 95,00 e  2 – 6

Vakantiebungalow Brochterbeck
Tecklenburg-Brochterbeck
De in 2011 op een 480 m2 groot perceel gebouwde vrijstaande vakantie-
bungalow biedt op 110 m2 woonoppervlak op de begane grond ruimte aan 
6 personen: een moderne en smaakvol ingerichte woon- en eetruimte met 
keuken, 3 slaapkamers, badkamer en gastentoilet. Het huis beschikt over een 
comfortabele vloerverwarming en is volledig nieuw gemeubileerd. De elek-
tronische voorzieningen bestaan o.a. uit satelliettelevisie (Duits- en Engel-
stalige programma’s), televisie / dvd-combi, Playstation II, muziekinstallatie, 
afwasmachine, wasmachine enz. Alle ramen op het zuiden lopen door tot aan 
de vloer en zijn voorzien van elektrische rolgordijnen. Niet-rokerswoning. Ver-
huur vanaf 3 nachten. Meebrengen van 1 kleine hond mogelijk na overleg.

Vakantiewoning Im Bocketal 15
Reinhilde Middendorf

Tecklenburg-Brochterbeck
De vakantiewoning is zeer rustig gelegen midden in de 
natuur. De ligging van de woning, op het zuiden, belooft 
zonnige dagen met een schitterend uitzicht op het dal. Het 
huis is centraal gelegen. De Hermannsweg ligt op slechts 
vijf minuten loopafstand. Er zijn mogelijkheden om te 
klimmen of het Tecklenburgerland per fiets te verkennen. 
De vakantiewoning ligt in het idyllische Bocketal aan de 
rand van het Teutoburgerwoud. De woning bestaat uit 
een gezellige woonkamer met televisie, een keuken, een 
tweepersoons- en een eenpersoonsslaapkamer, douche en 
wc en een terras.

Vakantiewoning  Bedden
FW 50 m2, vanaf 35,00 e  3

F

Am Kalkofen Christel Schmitt
Tecklenburg / Brochterbeck
Onze vakantiewoning ligt buiten Brochterbeck, op een rustige plek op 
een helling vlakbij het Teutoburgerwoud. Hij is ca. 65 m2 groot en 
beschikt over 2 slaapkamers en 1 woonkamer met satelliettelevisie. 
De keuken bevindt zich in de serre, die via een trapje van drie treden 
te bereiken is. Verder is onze vakantiewoning – en met name de bad-
kamer – geschikt voor mensen die minder goed ter been zijn. Er is een 
wasmachine aanwezig. Beddengoed en handdoeken zijn inbegrepen. 
Fietsenverhuur. Huisdieren welkom na overleg.

Vakantiewoning  Bedden
FW 65 m2, vanaf 35,00 e  2–4
elke volgende persoon +5,00 e
Toeslag bij slechts 1 nacht: + 10 e

CLAUSMEYER HOF –  idylle voor groepen, verenigingen, gezinnen...
Niederdorfer Straße 8
49545 Tecklenburg-Brochterbeck
Telefoon: +49(0)5482 925893

Boerderijcomplex met originele elementen, Westfaals vakwerkhuis uit 1793 en schuur 
uit de 19e eeuw, historische en biologische bouwmaterialen. Mogelijkheid om in de 
steenoven te bakken en om bij de historische haard koekjes te bakken in een metalen 
vorm, barbecuegelegenheid. Avonturen- en recreatieve sportprogramma’s voor groepen 
en verenigingen.

Voorzieningen: 33 overnachtingplaatsen. Centrale verblijfsruimte (grote vergader- en 
eetzaal) voor max. 20 personen, met open haard. Deel (voorheen in gebruik voor boeren-
bedrijf, met stallen, nu geschikt voor vergaderingen, toneel, maaltijden en  feesten) voor 
max. 100 personen, 6 eet- of vergadertafels voor 30 personen, vloerverwarming. Zelfver-
zorging in volledig ingerichte keuken. 12 parkeerplaatsen, uit gebouwde vakwerkschuur, 
weiland met fruitbomen achter het huis, historische boerentuin.

Lijnbus van het openbaar vervoer (halte op ca. 200 m.) van en naar Tecklenburg,
Lengerich, Ibbenbüren.

Prijzen op aanvraag.

Aanmelden via telefoon +49(0)5482925893 of Tecklenburg Touristik GmbH, telefoon 
+49(0)54829389-0. Het boerderijcomplex is behouden gebleven met financiële onder-
steuning van Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege.
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Vakantiewoning   Bedden
FW 90 m2, 60,00 e tot 4 pers.   4–5
elke volgende persoon +5,00 e

Vakantieboerderij 
Hollenberg
Tecklenburg-Ledde
Geniet van de pure natuur op onze boerderij, met weiden 
en bossen rondom. Ideaal voor gezinnen met kinderen. Veel 
plaats om te spelen en te ravotten. Varkens, pony’s, katten, 
geiten en een hond willen graag bekeken en geaaid worden.
Een comfortabele vakantiewoning met 2 slaapkamers, 
1 woonkamer, keuken, bad / wc, balkon en kinderbedje sta-
an voor u klaar. Beddengoed is aanwezig.

F

Vakantiewoning   Bedden
FH  (1) ca. 52 m2, vanaf 33,00 e   2–4
FW (2) ca. 34 m2, vanaf 30,00 e  2

Vakantiewoningen Bünte
Tecklenburg-Ledde
De vakantiewoningen zijn rustig gelegen (vlak bij het dorp) 
en hebben een terras en een grote tuin. Woning 1 is ca. 52 
m2 groot en voorzien van 1 slaapkamer, 1 woon / slaapka-
mer, keuken, douche / wc. Woning 2 is ca. 34 m2 groot en 
voorzien van 1 woon / slaapkamer, keuken, douche / wc. 
Centrale verwarming, satelliettelevisie, eigen ingang. Bed-
dengoed aanwezig. Hand- en keukendoeken dient u zelf 
mee te brengen. Extra bed aanwezig. Honden in overleg!
Tot 4 nachten in overleg.

F

Vakantiewoning   Bedden
FW 58 m2, vanaf 31,00 e  2–4
  + kinderbedje

Vakantiewoning 
Friedhelm Meyer
Vakantie op het platteland
Tecklenburg-Leeden
Het huis ligt op een rustige plek in stiftdorp Leeden. Veel 
groen, een kleine speeltuin, barbecuemogelijkheid en een 
hut bij de vijver. De woning is 58 m2 groot en is voorzien 
van 1 wooneetkamer, 2 slaapkamers, douche / wc, een groot 
terras, eigen ingang. Beddengoed en handdoeken zijn bij de 
prijs inbegrepen! Huisdieren mogen ook mee.

F

Vakantiewoning  Bedden
FW 55 m2, 35,00 e  2–3 
vanaf 3 overnachtingen 30,00 e (voor 2 pers.) (+1 kind tot 6 jaar)
elke volgende persoon + 5,00 e

Vakantiewoning Marlene
Tecklenburg-Leeden
Volledig gerenoveerde vakantiewoning op een rustige 
plek. Begane grond, eigen ingang, parkeerplaats, ligweide, 
overdekt terras met barbecuemogelijkheid. De woning be-
staat uit 1 woonkamer met een extra bed, kleurentelevisie, 
1 slaapkamer met tweepersoonsbed, 1 gemeenschappelijke 
ruimte, keuken, bad / douche / wc. Beddengoed en hand-
doeken zijn inbegrepen; huisdieren niet toegestaan. Energie-
kosten en eindschoonmaak zijn bij de prijs inbegrepen.

F Vakantiewoning Schwalbennest
Karin en Hartmut Kreimeier
Tecklenburg-Ledde
Gezellige, lichte, kindvriendelijke woning op de begane grond 
voor 2 tot 4 personen (extra kinderbedje, kinderstoel aanwezig). 
Eigen ingang. Grote woonkamer met keuken, slaapkamer, bad-
kamer met douche. Speeltuin, blokhut met barbecuegelegen-
heid, zonneweide, fietsen aanwezig. Satelliettelevisie. Bedden-
goed en handdoeken zijn inbegrepen. Niet-rokerswoning.

Vakantiewoning  Bedden
FW 45 m2, vanaf 40,00 e voor 2 personen 2–4
elke volgende persoon + 5 e

Vakantiewoning Bedden
FW 65 m2, 2 pers. 55,00 e tot 2 dagen 2
vanaf 2 dagen, 2 pers. 45,00 e, elke volgende persoon + 10,00 e

Vakantiewoning Lammerskitten
Tecklenburg-Ledde  

Uitrusten ... ontspannen ... genieten …
Ons huis ligt op een idyllische plek aan de rand van het dorp, ge-
niet van de verzorgde behaaglijkheid van een 5-sterren allergie-
vriendelijke* niet-rokerswoning. ‘s Morgens wordt u al verwend 
met de broodjesservice. Een balkon nodigt uit tot ontspannen. 
Overige services:  internetaansluiting, drankjes, boodschappen, 
wasmachine, droger, fietsenservice, kinder meubilair, parkeer-
plaats, wandeltaxi, enz.
* huisdieren helaas niet toegestaan.

F
Vakantiewoning Lammerskitten
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Ons groene vakantiecomplex met camping en 
Holli vakantiewoningen aan de rand van het 
Teutoburgerwoud overtuigt door het grote 
sportaanbod, uitgebreide fiets- en wandel-
routes en romantische plekjes.

Ons gezinsvriendelijke complex is een absoluut 
recreatieparadijs met eigen zwembad,  binnen- 
en buitenbad, kinderbad, meerdere waterglij-
banen, wellness-faciliteiten, skaterterrein, mini-
golf en speeltuin met ridderburcht. De grote 
tentenweide met barbecuegelegenheid is vooral 
populair bij jeugdgroepen. Voor spontane ont-
dekkingstochten in de omgeving bieden wij onze 
gasten huurfietsen aan. En wanneer in de kam-
peerkeuken wordt gestaakt, dan vindt u in ons 
in vakwerkstijl gebouwde restaurant ‘Das Land-
haus’ een gezellige plek om van de regionale 
 keuken te genieten. Ook dagjesmensen zijn bij 
ons van harte welkom.

Uw vakantiegeluk

HOLLI
vakantiewoning 

voor max.  
4 personen

Regenbogen Tecklenburg
Grafenstr. 31 •  D 49545 Tecklenburg-Leeden
urlaub@regenbogen-camp.de
Tel +49(0)5405/1007 • Fax /808787
www.regenbogen-camp.de

Combineer nu een bezoek aan het zwembad met 
wellness. De Kneipp-tuin verbindt onze afzonderlijke 
wellness-oases: stoomsauna, houtgestookte sauna, 
emmerdouche, buiten-whirlpool, massagefaciliteiten.
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Kies in alle rust uw gastheren en gastvrouwen uit het volgende aanbod en 
maak gebruik van onze centrale kamerbemiddeling: +49(0)  5482  929182

Meer informatie over het dorp vindt u op pag.: 56 – 57

Uw gastheren en 
gastvrouwen in

Westerkappeln

Vakantiewoningen
‘Auf dem Greiwenhof’
Westerkappeln-Seeste

Even alles loslaten.
De Greiwenhof ligt weg van de verkeersdrukte, maar toch 
niet afgelegen, aan de rand van het beschermde natuurge-
bied ‘ Düsterdieker Niederung’.
Hier kunt u geiten voeren en konijnen aaien, de kippen opja-
gen en vlinders proberen te vangen, zelf eieren rapen voor het 
ontbijt of kijken hoe de alpaca‘s grazen, lui in de zon liggen, 
naar de rondvliegende zwaluwen kijken en zelfs horen hoe een 
appel van de boom valt …
Dat moet u beslist ervaren bij ons op de Greiwenhof!
Wij bieden u: 3 gezellige vakantiewoningen met satelliet-
televisie, afwasmachine, magnetron ... grote gemeen-
schappelijke ruimte met open haard! Bijzonder geschikt 
voor groepen en familiebijeenkomsten. Bovendien: kinder-
meubilair, huur fietsen met aanhanger voor kinderen, 
 tafeltennis, zandbak,  kinderbedje, verschoonruimte, kinder-

stoel, barbecuegelegenheid.
Fiets- en wandelroutes vlak bij de boerderij. De eerste 
Kneipp-gezondheidsboerderij in het Tecklenburger- en 
Münsterland.
Kortingen:
vanaf 14 dagen e 4,00 / nacht.
DLG-keurmerk. Bestel onze brochure!

Vakantiewoningen    Bedden
Igelpatt  (1) 83 m2 vanaf 72,00 e  4–8
Spechtschmiede (2) 78 m2 vanaf 72,00 e  4–7
Eulennest  (3) 74 m2 vanaf 59,00 e  3–6
elke volgende persoon +7,00 e (bij kort verblijf +9,00 e)
3 ov. incl. toeslag voor kort verblijf eenmalig e 30 / woning tot 4 pers.

F

Vakantiewoningen
Vakantieboerderij en manege

Ulrike Rumler-Meiners

Westerkappeln-Seeste
Gezinnen met kinderen zijn bij ons 
van harte welkom.
U kunt met paarden en pony’s  omgaan 
en paardrijden onder  deskundige begeleiding. 
Buitenritten met begeleider, buitenbak, paardrijhal. 
U hebt veel plaats om te ontspannen en te spelen: 
sauna, hangmatten, zandbak, schommel, skelter, kettcars, klimbo-
men, balanceerband en kampvuur.
U geniet van de idyllische ligging van onze vakwerkboerderij on-
der de oude eiken en van het schitterende uitzicht.

U verblijft in de vakantiewoningen ‘Apfelbäumchen’, ‘Linden-
baum’, ‘Zaunkönig’ of in ons vakantiehuis ‘Backhaus’ (met haard) 
– heel doordacht ingericht, afwasmachine, telefoon, satelliettele-

visie, radio met cd-speler, kinderbedden, kinderstoel, fietsen-
verhuur. Sauna, schapen, honden, konijnen, DLG-keurmerk.
Mooie foto’s van de boerderij zijn te vinden op onze website.

Vakantiewoningen HS NS Bedden
Backhaus  (1) 62 m2 91,00 e  83,00 e 5–7
Lindenbaum (2) 56 m2 85,00 e 77,00 e 4–5
Apfelbäumchen (3) 56 m2 75,00 e 67,00 e 4–5
Zaunkönig  (4) 50 m2 81,00 e 73,00 e 4

F  /  F

F 91,00 
F 85,00 
F 75,00 
F 81,00 

Aantal kamers 3D Bedden
Prijs / Pers. LO
DH vanaf 22,00 e Toeslag voor 1 nacht 5,00 e p.p.
EZ-toeslag 8,00 e  Extra bed 19,00 e incl. ontbijt

Villa Fens Bed & Breakfast
Westerkappeln –  aan de Schafberg
Vriendelijke Nederlandse B & B biedt haar gasten een 
 moderne woon- / slaapkamer met eigen badkamer, ontbijt- 
en gemeenschappelijke ruimte, terras en een tuin. De heer-
lijke en interessante omgeving is ideaal om bij te tanken, 
te  bewegen en te trainen. Het 300 meter verderop gelegen 
en gezellige restaurant ‘Roloff’ biedt een goede, betaalbare 
Westfaalse keuken.

P
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Uw gastheren en -vrouwen voor groeps-, kuur- en jongerenreizen

Aantal bedden

Samariter-Werk, kath. vastencentrum 
Gravenhorster Str. 12, 48477 Hörstel 
Telefoon  +49(0)54599346-78  58

Reiterhof Westerfeld, FN *** 
Fam. Tegelmann, Westerweg 106, 49549 Ladbergen 
Telefoon  +49(0)  5485  2440 
www.tegelmann.de, reiterhof@tegelmann.de  22

Recreatie- en opleidingscentrum voor gehandicapten 
DRK OV Mettingen 
Nierenburger Str. 35, 49497 Mettingen 
Telefoon  +49(0)  5452  3899 
Fax  +49(0)  5452  98135 
www.handicapped-ferien.de  
drk-Mettingen@Internet.de  20

LWL – Museum voor natuurwetenschappen 
Buitenplaats Heiliges Meer  
Bergstr. 1, 49509 Recke 
Telefoon  +49(0)  5453  9966-0  
www.lwl-heiliges-meer.de.de 
heiliges-meer@lwl.org  32

Clausmeyer-Hof,  
Niederdorfer Str.8, 49545 Tecklenburg-Brochterbeck 
Telefoon  +49(0)  5482  925893 zie pag. 87 33

Aantal bedden

Jeugdherberg Tecklenburg 
Am Herrengarten 5, 49545 Tecklenburg 
Telefoon  +49(0)  5482  360 
Fax  +49(0)  548  27937 
www.djh-wl.de / jh / tecklenburg /  
jh-Tecklenburg@djh-wl.de  130

Kliniek Tecklenburger Land 
Bahnhofstr. 32, 49545 Tecklenburg 
Telefoon  +49(0)  5482  650,  
Fax  +49(0)  5482  6053 
www.klinik-tecklenburger-land.de 
info@klinik-tecklenburger-land.de 142

JuBi-vakantiehuis von Der Becke 
Sonnenwinkel 1, 49545 Tecklenburg 
Telefoon  +49(0)  5482  68133 en 68131 
Fax  +49(0)  5482  68197 
www.jubi-te.de 
jubi@jubi-te.de zie pag. 86 82

Christel. recreatiecentrum Seeste, Dirk en Susanne Henser 
Bramscher Str. 49, 49492 Westerkappeln 
Telefoon  +49(0)  542  3930512 
Fax  +49(0)  542  3930513 
www.seeste60.de 
info@seeste60.de 
Verhuur uitsluitend aan zelfverzorgende groepen vanaf 15 pers. 
en voor minstens 2 nachten (max. 40 pers.)  40

Een trein uit lang vervlogen tijden rijdt 
in de zomermaanden door het Tecklen-
burgerland en laat u op een ingetogen 
 manier  kennismaken met het afwisselende 
landschap aan de rand van het Teuto-
burgerwoud. Zowel de grote, snuivende 
stoomlocomotief als de wagons van de 
trein stammen nog uit de ‘goede oude 
tijd’. Op de open platformen, die de ver-
binding vormen met de volgende wagon, 
kunt u tijdens de rit buiten staan in de 
warme zomerwind, naar het stampen van 
de locomotief luisteren en genieten van 
de geur van de graanvelden. Wie actief 
gebruik wil maken van de tijd tussen de 
heen- en terugreis, kan zijn fiets meene-
men, die gratis mee mag in de bagage-
wagon, waarin vroeger schapen vervoerd 
werden. Het nostalgische uitstapje naar 
het platteland met deze bijzondere trein 
is op verschillende tijden mogelijk. Vooral 
de ‘Teddy-Express’ en de ‘Sint-Nicolaas-
ritten’ in december zijn erg populair. En 
mocht u nog op zoek zijn naar iets bij-
zonders voor een groep of een vereniging, 
dan is onze populaire boerenkool-express 
in januari misschien wel wat voor u. Stapt 
u maar in!

Met de Teuto-Express door het Tecklenburgerland

21 jan.  Boerenkoolrit met de V 36 412 van Lengerich 
via Osnabrück naar  Westerkappeln 

 Boerenkoolbuffet in het ‘Kuckucksnest’ 
28 mei   Pendelrit tussen Recke – Mettingen en 

 Osnabrück over de Tecklenburger Nordbahn 
9 juni  Van het Teutoburgerwoud naar het 

 Zwischenahner meer – Met de Teuto Express 
naar Bad Zwischenahn 

5 aug. en Teuto-Express tussen Tecklenburg en 
30 sep. Bad Iburg  /  Bad Laer 
 
Kerstritten in 2012 elk weekend in de advent. 
Meer actuele informatie vindt u op www.teuto-express.eu.

Voor een gratis dienstregeling en het bestellen van kaartjes:
Tecklenburger Land Tourismus e.V.
Markt 7
D-49545 Tecklenburg
Telefoon  +49(0)  05482  929182
Fax  +49(0)  5482  929184
info@tecklenburger-land-tourismus.de
www.tecklenburger-land-tourismus.de
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Voorwaarden voor de gasten en bemiddelingsvoorwaarden van TLT e.V.
Tecklenburger Land Tourismus e.V. bemiddelt in accommo-
daties van logiesondernemingen en particuliere verhuurders 
( hotels, pensions, particuliere kamers en vakantiewoningen), 
hierna algemeen geldend ‘Gastheren’ (enkelvoud ‘de gas-
theer’) in (gemeente / regio) genoemd, in overeenstemming 
met het actuele aanbod. De onderstaande voorwaarden 
krijgen, voor zover ze als van toepassing vermeld worden, 
 betekenis bij een boeking waarbij tussen de gast en de gast-
heer een overeenkomst tot stand komt met betrekking tot 
inschrijving als gast / verlenen van logies en ze vormen aan-
vullende regels op de wettelijke voorschriften voor de contract-
verhouding tussen de gast en de gastheer en de bemiddelings-
activiteiten van Tecklenburger Land Tourismus e.V. Lees deze 
voorwaarden daarom aandachtig door.
1.  De functie van Tecklenburger Land Tourismus e.V.
1.1.    Tecklenburger Land Tourismus e.V. – hierna afgekort tot 

‘TLT’ – heeft, voor zover er niet uitdrukkelijk anders ver-
klaard wordt, slechts de functie van bemiddelaar.

1.2.    TLT is niet aansprakelijk voor de door de gastheer 
 gegeven informatie of voor prestaties of wanprestaties 
op het gebied van door de gastheer te leveren diensten.

1.3.    Dit is ongeacht een eventuele aansprakelijkheid van TLT 
die uit de bemiddelingsovereenkomst voortvloeit.

2.   Afsluiten van contracten, reisbemiddeling,  
informatie in hotelgidsen

2.1.   Bij de boeking gaat de gast met de gastheer een 
 bindende overeenkomst aan tot het huren van de 
 vakantieaccommodatie. De basis van het aanbod wordt 
gevormd door de omschrijving van de accommodatie en 
de aanvullende informatie in de prestatiebeschrijving 
(bijv. beschrijving van de plaats, uitleg over classifi-
catie), voor zover de klant daarover beschikt.

2.2.    Reisbemiddelaars – met uitzondering van TLT zelf – zijn niet 
gevolmachtigd om overeenkomsten af te sluiten, inlichting-
en te verstrekken of toezeggingen te doen die de inhoud 
van het contract wijzigen, verder gaan dan de bindend toe-
gezegde prestaties van de gastheer of in  tegenspraak zijn 
met de beschrijving van de accommodatie.

2.3.    Gegevens in hotelgidsen en gelijksoortige uitgaven, die 
niet door TLT of door de gastheer verstrekt zijn, zijn niet 
bindend voor de gastheer en zijn prestatieplicht, voor 
zover ze niet op uitdrukkelijke afspraak met de gast on-
derdeel van de prestatieplicht van de gastheer gemaakt 
worden.

2.4.    De boeking kan mondeling, schriftelijk, telefonisch, per 
telefax of elektronisch (e-mail, internet) plaatsvinden. 
Bij elektronische boekingen wordt per ommegaande 
een elektronische bevestiging van de boeking naar de 
gast verstuurd.

2.5.    De gast die voor medereizigers boekt of de opdracht-
gever voor de boeking (ondernemingen, verenigingen, 
groepsvertegenwoordigers) is verantwoordelijk voor 
 alle contractuele verplichtingen van gasten voor wie de 
boeking geldt, zoals voor zijn eigen verplichtingen, voor 
zover hij deze verplichting door een uitdrukkelijke en 
 afzonderlijke verklaring overgenomen heeft.

2.6.    Het contract komt tot stand op het moment dat de 
aannamebevestiging (bevestiging van de boeking) van 
de gastheer resp. van TLT als zijn vertegenwoordiger 
afgegeven wordt. Voor de aannamebevestiging is geen 
bepaalde vorm vereist, in die zin dat ook mondelinge 
en telefonische bevestigingen zowel voor de gast als de 
gastheer bindend zijn. Over het algemeen zal er echter 
door de gastheer, of door TLT als zijn vertegenwoor-
diger, een schriftelijke bevestiging van de boeking aan 
de gast worden verstrekt.

2.7.    Wijkt de inhoud van de boekingsbevestiging af van de 
inhoud van de boeking, dan geldt dit als een nieuw 
aanbod van de gastheer. Het contract komt tot stand 
op basis van dit nieuwe aanbod, als de gast de aan-
name hiervan mede deelt door uitdrukkelijke ver klaring, 
 betaling, restbetaling of de ingebruikname van de 
 accommodatie.

2.8.    Geeft de gastheer, resp. TLT, in overleg met de gast of 
de opdrachtgever een bijzonder aanbod ter overweging, 
dan vormt dit, in afwijking van de voorgaande regels, 
een bindend contractaanbod van de gastheer aan de 
gast, resp. de opdrachtgever. In deze gevallen komt het 
contract tot stand zonder dat er nog een bevestiging 
van de gastheer resp. TLT vereist is, als de gast resp. 
de opdrachtgever dit aanbod binnen de in het aanbod 
genoemde termijn zonder beperkingen, wijzigingen 
of aanvullingen door zijn uitdrukkelijke verklaring, be-
taling, restbetaling of het in gebruik nemen van de 
 accommodatie aanneemt.

3.  Niet-bindende reserveringen
3.1.    Voor de gast niet-bindende reserveringen, die hij  zonder 

kosten kan terugtrekken, zijn alleen mogelijk na een 
passende uitdrukkelijke afspraak met TLT of de gas-
theer.

3.2.    Als niet uitdrukkelijk met de gast is afgesproken dat de 
reservering niet-bindend is, leidt de boeking volgens ar-
tikel 2 (Afsluiten van contracten) van deze voorwaarden 
in principe tot een voor de gastheer en de gast / op-
drachtgever bindende overeenkomst.

3.3.    Is er een voor de gast niet-bindende reservering afge-
sproken, dan wordt de gewenste accommodatie door de 
gastheer bindend vrijgehouden tot een bij de boeking 
door de gast aangegeven tijdstip. Tot dat tijdstip kan de 
gast aan TLT, resp. de gastheer, laten weten of de reser-

vering ook voor hem als bindende boeking behandeld 
moet worden. Gebeurt dit niet, dan vervalt de reser vering 
 zonder verdere verplichting voor TLT of de gastheer om 
hierover mededeling te doen. Wordt binnen de termijn 
mede gedeeld dat de boeking doorgaat, dan wordt die 
boeking onafhankelijk van een hierop volgende boe-
kingsbevestiging van de gastheer of TLT bindend.

4.  Prijzen en prestaties, prijsverhogingen
4.1.    De in de brochure aangegeven prijzen zijn eindprijzen 

en zijn inclusief de wettelijke btw en alle bijkomende 
kosten, voor zover wat betreft de bijkomende kosten 
niets anders is vermeld. Hiernaast kunnen toeristenbe-
lastingen of eindafrekeningen voor verbruiksafhanke-
lijke prestaties (bijv. gas, elektriciteit, water, kachelhout) 
en kosten voor keuze- en extra prestaties bestaan.

4.2.    De door de gastheer te leveren prestaties blijken uit-
sluitend uit de inhoud van de boekingsbevestiging 
in combinatie met de betreffende brochure, resp. de 
object omschrijving en eventuele aanvullende met de 
gast / opdrachtgever uitdrukkelijk gemaakte afspraken. 
De gast / opdrachtgever wordt aanbevolen eventuele 
aanvullende afspraken schriftelijk vast te leggen.

4.3.    Voor wijzigingen in de boeking (verandering van soort 
accommodatie, aankomst- of vertrekdatum, verblijfs-
duur, soort verzorging, geboekte extra’s en andere aan-
vullende prestaties), waarop geen wettelijke aanspraak 
bestaat, kan de gastheer een wijzigingstoeslag van  
E 15,00 per wijziging vragen. Dit geldt niet bij zeer 
 geringe wijzigingen.

5.  Betaling
5.1.    De vervaldatum voor aanbetaling en restbetaling volgt 

uit de met de gast of de opdrachtgever getroffen en 
in de boekingsbevestiging vermelde afspraken. Zijn er 
 geen speciale afspraken gemaakt, dan moet het volle-
dige bedrag voor het verblijf, inclusief de toeslagen voor 
bijkomende kosten en extra prestaties, aan het einde 
van het verblijf aan de gastheer betaald worden.

5.2.    De gastheer kan bij een verblijf van meer dan 1 week 
aan het einde hiervan de vergoeding voor de afgelopen 
verblijfsdagen en voor de extra prestaties (bijv. de niet 
bij de logiesprijs inbegrepen prijs van de maaltijden, 
gebruik van de minibar) berekenen en betaling hiervan 
eisen.

5.3.    Ook zonder uitdrukkelijke vermelding in de boekings-
bevestiging kan de gastheer een aanbetaling ter hoogte 
van 10 % van het totale bedrag eisen.

5.4.    Betalingen in vreemde valuta of met een verrekenings-
cheque zijn niet mogelijk. Betaling per creditcard is 
 alleen mogelijk als dit afgesproken is of als duidelijk 
door de gastheer aangegeven wordt dat hij betaling 
met creditcards accepteert. Betalingen aan het einde 
van het verblijf kunnen niet door overschrijving plaats-
vinden.

6.  Annulering en niet verschijnen (no-show)
6.1.    In geval van annulering of niet verschijnen, blijft het 

recht van de gastheer op betaling van de overeenge-
komen betaling voor het verblijf inclusief de vergoeding 
voor maaltijden en de toeslagen voor extra prestaties, 
bestaan.

6.2.    De gastheer moet in het kader van zijn normale 
 bedrijfsvoering, zonder verplichting tot bijzondere 
 inspanningen en met inachtneming van het bijzondere 
karakter van de geboekte accommodatie (bijv.  kamer 
voor niet-rokers, gezinskamer) proberen een ander 
 gebruik voor de accommodatie te vinden.

6.3.    De gastheer dient een andere toepassing te vinden 
en, voor zover deze niet mogelijk blijkt, de gederfde 
 inkomsten minus een vermindering te berekenen.

6.4.    Volgens de jurisprudentie over de berekening van de 
vermindering van de gederfde inkomsten moet de gast, 
resp. de opdrachtgever, aan de gastheer de volgende 
bedragen betalen, steeds uitgaande van de totaalprijs 
van de prestaties tijdens het verblijf (inclusief alle bij-
komende kosten), maar zonder rekening te houden met 
eventuele algemene kosten, zoals toeristenbelastingen: 
Bij vakantiewoningen / accommodaties  

  n   zonder verzorging 90%
 n  Bij logies / ontbijt 80%
 n  Bij halfpension 70%
 n  Bij volpension 60%
6.5.    De gast / opdrachtgever behoudt uitdrukkelijk het 

recht de gastheer er op te wijzen dat de vermindering 
van de gederfde inkomsten aanzienlijk hoger is dan de 
voorgelegde vermindering, resp. dat een andere toepas-
sing van de accommodatie en / of de overige prestaties 
plaatsgevonden heeft. In geval dit bewezen wordt is de 
gast resp. de opdrachtgever slechts verplicht het juiste 
lagere bedrag te betalen.

6.6.    Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt met 
nadruk aanbevolen.

6.7.    De annuleringsverklaring moet om administratieve 
 redenen worden gestuurd aan TLT (niet aan de gast-
heer) en moet in het belang van de gast schriftelijk ge-
geven worden.

7.  Aankomst en vertrek
7.1.   De gast dient te arriveren op het afgesproken tijdstip.
7.2.    De gast is verplicht de gastheer, niet TLT, uiterlijk op het 

afgesproken tijdstip van aankomst te informeren over 
een eventuele vertraging. Als deze mededeling niet op 

tijd gedaan wordt heeft de gastheer het recht, maar niet 
de plicht, de accommodatie op een andere manier te 
bezetten.

7.3.    De gast dient op het afgesproken tijdstip op de 
 vertrekdag te vertrekken. Bij niet tijdig verlaten van de 
accommodatie kan de gastheer een passende bijbe-
taling eisen. Een claim voor verdergaande schade blijft 
voorbehouden.

8.   Verplichtingen van de gast, meebrengen van dieren,  
opzegging door de gastheer

8.1.   De gast is verplicht de accommodatie en alle voor-
zieningen daarin en alle overige voorzieningen van de 
gastheer alleen te gebruiken voor het doel waarvoor ze 
bestemd zijn, voor zover (bijv. bij een zwembad of een 
sauna) ze aanwezig zijn ook volgens de gebruiksaan-
wijzing, en overal zorgvuldig mee om te gaan.

8.2.    De gast is verplicht eventuele mankementen en storing-
en onverwijld aan de gastheer te melden en om het 
verhelpen ervan te vragen. Een gebrek alleen aan TLT 
doorgeven is niet voldoende. Als melding van de schade 
opzettelijk nagelaten wordt, kunnen aanspraken van de 
gast geheel of gedeeltelijk vervallen.

8.3.    De gast kan het contract alleen bij aanzienlijke ge-
breken of storingen opzeggen. Voordien moet hij de 
gastheer een bepaalde termijn stellen waarin het 
 gebrek verholpen kan worden, behalve als het verhel-
pen niet mogelijk is, het verhelpen door de gastheer 
ge weigerd wordt, of onmiddellijke opzegging door een 
bijzonder, door de gastheer te erkennen belang van de 
gast feitelijk gerechtvaardigd is of als om deze reden 
niet objectief van de gast verlangd kan worden zijn 
verblijf voort te zetten.

8.4.    Het meebrengen en in de accommodatie onder brengen 
van huisdieren is alleen toegestaan na uitdrukkelijke 
toestemming, als de gastheer deze mogelijkheid in 
zijn beschrijving noemt. De gast is in het kader van 
deze  afspraak verplicht juiste gegevens te verstrekken 
over soort en afmeting. Overtreding hiervan geeft de 
gastheer het recht het huurcontract onmiddellijk op te 
zeggen.

9.  Aansprakelijkheid
9.1.    De contractuele aansprakelijkheid van de gastheer voor 

schade, die geen lichamelijke schade is, is beperkt tot 
drie maal de prijs van het verblijf, voor zover schade 
voor de gast door de gastheer niet te wijten is aan opzet 
of grove nalatigheid en voor zover de gastheer alleen 
plaatsvervangend verantwoordelijk is voor de voor de 
gast ontstane schade.

9.2.    Een eventuele hotelieraansprakelijkheid van de gas-
theer voor ingebrachte zaken cf. §§ 701 e.v. BGB blijft 
door deze regel onverminderd van kracht.

9.3.    De gastheer is niet aansprakelijk voor prestatiege-
breken die samenhangen met prestaties die tijdens 
het verblijf voor de gast / opdrachtgever duidelijk 
herkenbaar aangemerkt worden als prestaties door 
derden (bijv.  sportieve evenementen, theaterbezoek, 
tentoonstellingen, enz.). Hetzelfde geldt voor prestaties 
door derden waarvoor al tegelijkertijd met de boeking 
van het verblijf bemiddeld wordt, voor zover deze in de 
 omschrijving resp. de boekingsbevestiging uitdrukkelijk 
als prestatie door derden zijn aangegeven.

10.  Verjaring
10.1.  Contractuele aanspraken van de gast / opdrachtgever 

tegenover de gastheer of TLT vanwege schade aan het 
leven, het lichaam of de gezondheid, inclusief contrac-
tuele aanspraken op smartengeld, die berusten op hun 
nalatigheid of op opzettelijke of onopzettelijke nalatig-
heid van de wettelijke vertegenwoordiger of plaatsver-
vangend verantwoordelijke, verjaren na drie jaar. Dit 
geldt ook voor aanspraken op vergoeding voor andere 
schade, die op grove nalatigheid van de gastheer resp. 
van TLT of opzettelijke of onopzettelijke nalatigheid van 
hun wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend 
vertegenwoordiger berusten.

10.2.   Alle overige contractuele aanspraken vervallen na een 
jaar.

10.3.   De verjaring van het hierboven bepaalde begint steeds 
aan het einde van het jaar waarin de aanspraak ont-
staan is en de gast / opdrachtgever de gastheer resp. 
TLT als schuldhebber informatie vraagt, of zonder grove 
nalatigheid zou moeten verkrijgen, over de omstandig-
heden waarop de aanspraak berust.

10.4.   Lopen er tussen de gast en de gastheer resp. TLT nog 
besprekingen over gedane aanspraken of over de aan 
de aanspraak ten gronde liggende omstandigheden, 
dan wordt de verjaring opgeschort tot de gast of de gas-
theer resp. TLT weigert de besprekingen voort te zetten. 
De hiervoor genoemde verjaringstermijn van een jaar 
begint op zijn vroegst 3 maanden na het einde van de 
opschorting.

11.  Rechtskeuze en bevoegde rechtbank
11.1.   Op de contractverhouding tussen de gast, resp. de 

 opdrachtgever, en de gastheer, resp. TLT, is uitsluitend 
het Duitse recht van toepassing. Hetzelfde geldt voor de 
overige rechtsverhoudingen.

11.2.  Voor zover bij ontvankelijke klachten van de gast,  resp. 
van de opdrachtgever tegenover de gastheer of TLT in 
het buitenland in principe het Duitse recht niet toe-
gepast wordt voor hun aansprakelijkheid, is met be-
trekking tot de rechtsgevolgen, met name de wijze, om-
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vang en hoogte van de aanspraken uit de kennisgeving 
van de gast, uitsluitend het Duitse recht van toepassing.

11.3.  De gast, resp. de opdrachtgever, kan de gastheer, resp. 
TLT slechts in zijn plaats van vestiging aanklagen.

11.4.   Voor klachten van de gastheer, resp. TLT, tegenover 
de gast, resp. de opdrachtgever is de woonplaats van 
de klant bepalend. Voor klachten tegenover gasten, 
resp. opdrachtgevers, die handelaar, juridisch persoon 
volgens algemeen recht of privaatrecht zijn, of die per-

sonen zijn met hun hoofdverblijf of bedrijfsvestiging in 
het buitenland, of van wie de woon- of vestigingsplaats 
ten tijde van de indiening van de klacht niet bekend is, 
wordt als bevoegde rechtbank de vestigingsplaats van 
de gastheer aangewezen.

11.5.   De voorgaande bepalingen gelden niet indien en voor 
zover op het contract van toepassing zijnde, niet-afding-
bare bepalingen van de Europese Unie of andere inter-
nationale bepalingen van toepassing zijn.

© Auteursrechtelijk beschermd; RA Noll, Stuttgart, 
2004 – 2009

Het als bemiddelaar optredende toeristenbureau is:
Tecklenburger Land Tourismus e.V.
vertegenwoordigd door bedrijfsleider Alexia Finkeldei
Markt 7, D-49545 Tecklenburg
Telefoon +49(0)  5482  929182, fax +49(0)  5482  929184
info@tecklenburg-tourismus.de

Tecklenburger Land Tourismus e.V. (TLT) is een touroperator 
die in zijn online boekings- en informatiesysteem (Online-
buchungs- und Informationssystem, OBIS) aanbiedingen met 
eigen tarieven en bijzondere prestaties aanbiedt, overeen-
komend met het actuele aanbod en uitdrukkelijk aangemerkt 
als prestaties van TLT. Contractuele verhoudingen komen 
slechts tot stand tussen de gast en TLT. De onderstaande al-
gemene reisvoorwaarden vormen onderdeel van het tussen 
TLT en de gast gesloten contract.
1.  Het sluiten van een contract
1.1.  Met zijn aanmelding, die telefonisch, per telefax, per 

 e-mail of schriftelijk kan plaatsvinden, doet de gast TLT 
een bindend aanbod tot het afsluiten van een contract. De 
aanmelding door de gast betekent ook aanmelding van 
alle mede vermelde deelnemers, voor wiens  verplichtingen 
ontstaan uit het contract de gast instaat als voor zijn 
 eigen verplichtingen, voor zover hij deze verplichtingen 
door een uitdrukkelijke verklaring op zich genomen heeft.

1.2.  Het contract met TLT komt tot stand door de boekings-
bevestiging, die de gast na het aannemen van het 
 contract onverwijld van TLT ontvangt. Het aanbod van de 
gast blijft twee weken bindend.

2.  Prestaties
2.1.  De door TLT verschuldigde prestaties volgen uit de om-

schrijving in de actuele brochure van TLT resp. uit de zich 
in het OBIS van TLT bevindende informatie. Voor zover de 
prestatieomschrijvingen in de schriftelijke bevestiging van 
de reis afwijken van de informatie in de brochure, gaat de 
schriftelijke bevestiging voor. Aanvullende afspraken, die de 
omvang van de contractuele prestaties uitbreiden of wij-
zigen, worden bindend na schriftelijke bevestiging door TLT.

2.2.  Bij het boeken van halfpension en volpension wijzen 
wij de gast op het feit dat het menu hiervoor door de 
 individuele gastheer naar omstandigheden tot een aantal 
gerechten beperkt kan worden.

2.3.  In de reissom is geen annuleringsverzekering inbegrepen.
2.4.  Wijzigingen aan en afwijkingen van individuele prestaties 

uit het contractueel overeengekomene, die na het sluiten 
van het contract noodzakelijk zijn en door TLT te goeder 
trouw doorgevoerd worden, zijn toegestaan, voor zover 
de wijzigingen of afwijkingen niet aanzienlijk zijn en de 
 algemene aard van de geboekte reis niet aantasten.

3.  Prijzen
3.1.  De in de brochure vermelde prijzen zijn eindprijzen en zijn 

inclusief de wettelijk voorgeschreven btw. Ze zijn ex clusief 
eventuele plaatselijk verschuldigde toeslagen, zoals bij-
voorbeeld toeristenbelastingen en voor zover vermeld, 
variabele bijkomende kosten, zoals telefoonkosten.

3.2.  De vermelde prijzen voor de aanbiedingen en programma-
onderdelen gelden per persoon.

3.3.  De vermelde prijzen en prestaties gelden voor het huidige 
kalenderjaar en blijken uit de boekingsbevestiging in 
 combinatie met de op dat moment geldige brochure.

3.4.  Voor eventuele extra prestaties kan door TLT een toeslag 
gevraagd worden.

4.  Betaling
4.1.  TLT heeft het recht om na bevestiging van de boeking een 

aanbetaling ter hoogte van 12 % van de reissom per per-
soon, met een maximum van E 250,00 te berekenen, die 
in mindering wordt gebracht op de reissom.

4.2.  De restbetaling is 14 dagen voor aanvang van de reis ver-
schuldigd, als vaststaat dat de reis door zal gaan en met 
name niet meer op de in artikel 6.1 genoemde gronden 
geannuleerd kan worden. Na betaling ontvangt de gast 
de reisbescheiden. In uitzonderlijke gevallen kunnen an-
dere afspraken gemaakt worden.

5.   Annulering van de reis door de gast, omboeking, 
plaatsvervangende personen

5.1.  De gast kan voor aanvang van de reis op elk moment van 
de reis afzien. Bepalend voor de in acht te nemen termijn 
hiervoor is de annuleringsverklaring aan TLT, die in het 
belang van de gast schriftelijk dient te geschieden.

5.2.  Het niet aanvaarden van de reis zonder uitdrukkelijke 
 annuleringsverklaring geldt niet als opzegging van het 
contract. In dit geval blijft de gast verplicht tot betaling 
van de volledige reissom.

5.3.  Zegt de gast het contract op, dan kan TLT een schade-
vergoeding voor de reissom verlangen, na aftrek van de 
gangbare besparingen en de gangbare andersoortige toe-
passing van de reisprestaties, volgens het volgende schema: 
 
Bij arrangementen, kamers en andere individuele prestaties

 tot de 31e dag voor aankomst  10 %
 tot de 21e dag voor aankomst  20 %
 tot de 15e dag voor aankomst  30 %
 tot de 11e dag voor aankomst  40 %
 tot de   8e dag voor aankomst  45 %
 tot de   3e dag voor aankomst  50 %
  
  vanaf de 2e dag voor aankomst en bij niet aanvaarden 

van de reis 80 % van de reissom.
  
  De gast behoudt het recht te bewijzen dat TLT een 

 geringere schade geleden heeft, TLT kan ook een concrete 
hogere schade claimen, die dan wel door TLT bewezen 
dient te worden.

5.4.  Mochten er andere dan de geboekte personen van de reis 
gebruik maken, dan dient dit aan TLT gemeld te worden. 
Hiervoor geldt een omboekingstoeslag van E 15,00. In 
dat geval is het noodzakelijk dat de plaatsver vangende 
persoon alle rechten en plichten uit het reiscontract van de 
vorige gast overneemt. Tegen deelname van een plaats-
vervangende persoon kan bezwaar gemaakt  worden, als 
deze niet voldoet aan de bijzondere reisvoorwaarden of 
als er wettelijke voorschriften of bestuursregels zijn die zijn 
deelname in de weg staan.

5.5.  Worden er op verzoek van de gast na de boeking van de 
reis wijzigingen aangebracht in de reisdatum, het reis-
doel, de accommodatie of de soort verzorging, dan geldt 
hiervoor een toeslag van E 15,00 per wijziging, als de 
wijzigingen geen vermindering van de totale reissom of 
wisseling van gastheer tot gevolg hebben. Wensen tot wij-
ziging van de boeking, die na de 31e dag voor het begin 
van de reis gedaan worden, kunnen, voor zover ze moge-
lijk zijn, alleen worden uitgevoerd door het annuleren van 
het reiscontract onder de bestaande voorwaarden en het 
tegelijkertijd opnieuw aanmelden. Dit geldt niet voor wij-
zigingen die slechts geringe kosten met zich meebrengen. 
Wijzigingen moeten met TLT overlegd worden.

5.6.  Toeslagen voor verwerking, annulering en wijziging zijn 
per direct betaalbaar.

6.  Annulering en opzegging door TLT
6.1.  TLT kan het contract tot twee weken voor aanvang van 

de reis annuleren, als het in de brochure uitdrukkelijk ge-
noemde minimale aantal deelnemers voor de betreffende 
reis niet bereikt is. De gast dient het annuleringsbericht 
zo snel mogelijk toegestuurd te krijgen. De gast ontvangt 
zijn eventuele aanbetaling per ommegaande retour of 
kan onmiddellijk na ontvangst van het annuleringsbericht 
van TLT aanspraak maken op deelname aan een min-
stens gelijkwaardige andere reis uit het aanbod van TLT, 
voor  zover deze reis zonder extra kosten voor de gast kan 
 worden aangeboden.

6.2.  TLT kan het reiscontract zonder enige termijn in acht te ne-
men annuleren, als de gast de uitvoering van de reis ook 
na een aanmaning van TLT opzettelijk verstoort en / of als 
hij zich zodanig in tegenspraak met de afspraken in het 
contract gedraagt, dat onmiddellijke verbreking van het 
contract gerechtvaardigd is. In dit geval behoudt TLT het 
recht op de reissom. TLT is verplicht besparingen en voor-
delen te berekenen, die voortkomen uit crediteringen van 
andere dienstverleners. Eventuele bijkomende kosten van 
de terugzending komen in dit geval ten laste van de gast 
zelf.

7.  Aansprakelijkheid
7.1.  TLT beperkt zijn aansprakelijkheid voor schade, niet zijnde 

lichamelijke schade, tot driemaal de reissom. Deze aan-
sprakelijkheidsbeperking geldt, voor zover de schade van 
de gast noch opzettelijk noch door grove nalatigheid ont-
staan is of voor zover TLT voor een voor de gast ontstane 
schade slechts verantwoordelijk is wegens schulden van 
de gastheer.

7.2.  Gelden er voor een door de gastheer te leveren reispresta-
tie internationale overeenkomsten of hierop  berustende 
wettelijke voorschriften, waardoor aanspraak op schade-
vergoeding slechts onder bepaalde voorwaarden of 
beperkingen ontstaat of geclaimd kan worden of onder 
 bepaalde voorwaarden uitgesloten is, dan kan TLT zich 
hier tegenover de gast op beroepen.

7.3.  TLT is niet aansprakelijk voor gebrekkige dienstverlening 
die samenhangt met prestaties die als dienstverlening 
door derden bemiddeld worden en als zodanig uitdrukke-
lijk in de brochure staan vermeld.

7.4.  Overdracht van enige aansprakelijkheid van de gast naar 
aanleiding van de reis, om het even op welke grond, aan 
derden, ook echtgenoten, is uitgesloten. Ook het gerechte-
lijk indienen van overgedragen claims op eigen naam is 
uitgesloten.

7.5.  Aanspraken van de gast uit hoofde van het reiscontract 
cf. §§ 651 c tot 651 f BGB verjaren binnen een jaar. De 
verjaring vangt aan op de dag waarop de reis beëindigd 
zou worden.

8.   Ongeldigheid van individuele bepalingen,  
bevoegde rechtbank

8.1.  Mocht een bepaling in het reiscontract ongeldig zijn, dan 
heeft dit geen invloed op de werking van de overige be-
palingen. Mocht het contract deels ongeldig zijn of hiaten 
bevatten, dan treedt in plaats daarvan een bepaling in 
werking die in de plaats van de missende of ongeldige 
bepalingen komt en in overeenstemming is met de  overige 
bepalingen in het contract en het dichtst komt bij het 
economische doel van de missende of ongeldige bepaling. 
Hetzelfde geldt voor de betreffende reisvoorwaarden.

8.2.  Voor zover door de wet toegestaan wordt de vestigings-
plaats van TLT gekozen als plaats van de bevoegde recht-
bank. Deze is uitsluitend de bevoegde rechtbank voor 
rechtsgeschillen met bij het handelsregister ingeschre-
ven zakenlieden, personen die geen algemene bevoegde 
rechtbank in Duitsland hebben, of juridische personen 
volgens algemeen recht of privaatrecht.

Reisvoorwaarden voor arrangementen en afzonderlijke prestaties
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Evenementen & data
 26 feb.  Hopsten: première van het ‘plattdeutsche’ 

 theater in de aula van Schulzentrum Hopsten 
 4 maart  Westerkappeln: lentewandeling,  

traditionele markt in het centrum 
 10 + 11 maart  Hopsten: creatieve markt,  

Kulturlandhaus-Schale 
 11 maart  Ibbenbüren: open dag  

in het mijnbouwmuseum 
 18 maart Lotte: concert van Posaunenchor Lotte, Ev. kerk 
 25 maart  Recke: levend museum in de Ruthemühle 
 31 maart Ibbenbüren: 1e Ibbenbürense Klippenloop 
 1 april Lienen: seizoensopening ven het blotevoetenpark 
 4 april  Ibbenbüren: de hele dag paasmarkt,  

in de binnenstad 
 7 april Hopsten-Schale: paasvuur 
 7 april Recke-Steinbeck: 10e Steinbecker paasloop 
 14 + 15 april  Ibbenbüren: Ibbenbüren bromt   

… het weekend voor mode, mensen en  
motoren met automarkt en koopzondag in de 
binnenstad 

 20 – 22 april Lengerich: voorjaarsmarkt in de binnenstad 
 22 april  Mettingen: boeren- en bloemenmarkt  

in het centrum 
 22 april Recke: Hollandmarkt in het centrum 
 29 april  Recke-Steinbeck: de lente breekt aan  

in het centrum 
 5 mei  Westerkappeln: Open Air op de Kirchplatz 
 5 + 6 mei Tecklenburg: geranium- en voorjaarsmarkt 
 6 mei  Westerkappeln: meimarkt  

in het verkeersluwe centrum 
 6 mei Ibbenbüren: grote vlooienmarkt in de binnenstad 
 6 mei Recke-Espel: Recker fietsdag  /  voorjaarsfeest 
 12 – 17 mei  Hörstel-Riesenbeck: Riesenbecker Sixdays,  

etappeloop in het Tecklenburger Land met  
omlijstend programma ter plaatse bij de finish 

 13 mei  Hopsten-Schale: schapenscheerderfeest  
met spinwedstrijd, Kulturlandhaus-Schale 

 20 mei Lengerich: Nederlandse markt in de binnenstad 
 25 – 27 mei  Ibbenbüren: 32e internationale motor-veteranen-

bijeenkomst bij Sportzentrum Ost 
 27 mei Lotte: ‘Afrika Nacht’ nacht van de open kerk 
 28 mei  Hörstel: Hörsteler fietsfeest, fietszondag voor 

jong en oud in alle wijken met nevenprogramma 
 29 mei –  Ladbergen: evenementen- en cultuurweek  
 3 juni ‘Ladbergen bromt’, in het hele dorp 
 1 – 6 juni Ibbenbüren: wijnfeest in de binnenstad 
 2 juni  Ibbenbüren: Ibbenbürense korenfestival  

in de binnenstad 
 2 + 3 juni  Ladbergen: 19e Ladberger berenfestival  

in het hele dorp met uitgebreid nevenprogramma 
 3 juni  Ibbenbüren: fietszondag ‘Ibbenbüren op de fiets’ 

met koopzondag in de binnenstad 
 3 juni  Hörstel: Betoverende markt, klooster- en 

 kleinkunst-markt bij Kunsthaus Kloster 
 Gravenhorst 

 16 – 18 juni  Hörstel-Riesenbeck: schuttersfeest, stadionterrein 
 16 juni  Lengerich: fonteinenfestival, openluchtfestival  

in de binnenstad met kleinkunst en veel muziek 
 24 juni Recke: 21e Steinbecker triatlonfestival 
 29 + 30 juni  Ibbenbüren: heet & heftig openluchtfestival  

met livemuziek in de binnenstad 
 1 juli  Lengerich: Lengerichse tuindagen; tuinenbeurs  

op de binnenplaats van de LWL-kliniek en dag 
van de open tuinen 

 6 juli  Lienen: Lienen in het groen, nijverheidstentoon-
stelling met koopzondag in het centrum 

 7 juli  Ibbenbüren: 22e internationale  
oldtimerbijeenkomst historische auto’s van rond 
de eeuwwisseling

 13 – 15 juli  Lienen: Duits kampioenschap elitemerries en 
 finale van het veulenkampioenschap 

 29 juli  8e fietssterrentocht in het Töddenland, 
 bestemming: Hopsten 

 31 juli – Ibbenbüren: 11e Intern. ontmoetingsweek  
 6 aug. van de volksdansgroep van KAB Laggenbeck 
 10 – 12 aug. Lengerich: Gempt-kermis bij de Gempt-Halle 
 15 – 19 aug.  Hörstel-Riesenbeck: ‘Riesenbeck international’ 

wereldkampioenschappen vierspannen op het 
sportterrein bij de Surenburg 

 18 + 19 aug.  Hopsten-Schale: grenslandshow, in het centrum 
van Schale 

 19 – 26 aug.  Hopsten: St. Anna week, St. Anna kapel, 
Breischen

 25 + 26 aug.  Hopsten-Schale: linnen-, handarbeids- en 
 ambachtenmarkt in Kulturlandhaus Schale 

 26 aug.  Hörstel-Riesenbeck: triatlon sportief evenement 
met nevenprogramma 

 31 aug. –  Lienen: 700 jaar Kattenvenne –  
 2 sept. jubileumfeesten in Kattenvenne 
 31 aug. –  
 2 sept.  Tecklenburg: wijnfeest 
 31 aug. –  
 3 sept. Ibbenbüren: grote kermis van Ibbenbüren 
 8 + 9 sept.  Tecklenburg: linnenmarkt, traditionele ambach-

ten zoals blauwverven, kantklossen, wit borduur-
werk, siersmeedwerk en manden vlechten 

 8 – 10 sept. Westerkappeln: herfstkermis in het centrum 
 9 sept. Mettingen: Ärappelfeest in het centrum 
 15 + 16 sept.  Lienen: Lienense herfst, rond de dorpsvijver  

met koopzondag 
 16 sept.  Hörstel-Riesenbeck: dag van de landbouw, 

 tentoonstelling met aantrekkelijk neven-
programma op het sportterrein bij de Surenburg 

 22 sept. Tecklenburg: Tecklenburg rockt! 
 6 + 7 okt.   Ibbenbüren: 23e Ibbenbürense aardappelfeest 

‘Tolle Knolle’ met koopzondag in de binnenstad 
 6 – 8 okt. Hopsten: kermis met vlooienmarkt in het centrum 
 7 okt.   Westerkappeln: pompoenen- en boerenmarkt  

in het verkeersluwe centrum 
 14 okt.  Lengerich: Römermarkt in de binnenstad 
 20 + 21 okt. Recke: Recker Herbst in het centrum 
 27 okt. Ibbenbüren: grote vlooienmarkt in de binnenstad 
 3 nov. Tecklenburg-Ledde: Martinsmarkt 
 4 nov. Ibbenbüren: open dag in het wijnbouwmuseum 
 4 nov. Mettingen: advent in Mettingen 
 24 – 25 nov. Lotte: kerstmarkt, Rathausplatz Wersen 
 29 nov. –  Mettingen: traditionele kerstmarkt  
 2 dec.  in het centrum 
 30 nov. –  Lengerich: kerstmarkt  
 2 dec.  rond de stadskerk 
 30 nov. –  Lienen: kerstmarkt op de Kirchplatz  
 2 dec.  en in het park bij de dorpsvijver 
 30 nov. –  Ibbenbüren on Ice – het grootste ijsspektakel  
 6 jan. 2013  in het Münsterland op de Neumarkt 
 7 – 9 dec.  Recke: kerstmarkt in het centrum 
 7 – 9 dec.  Tecklenburg: Nikolausmarkt 
 8 + 9 dec.  Ladbergen: 9e kerstdorp, rond de Ev. kerk 
 8 + 9 dec.   Westerkappeln: kerstmarkt in het verkeersluwe 

centrum 
 21 + 22 dec.   Ibbenbüren: de hele dag kerst-, rommel-  

en weekmarkt in de binnenstad 
 23 dec.  Hopsten: kerstmarkt in het centrum
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Festival der schlagersterren
09 sept. Openluchttheater Tecklenburg,  
 17.00 uur met Stefan Mross, Geschwister Hofmann o. a. 
 Informatie via: +49(0)  5482  93890

Concerten in de waterburcht
Concerten en lezingen in waterburcht Haus Marck,  
Tecklenburg, informatie via: +49(0)  5482  93890

Concerten in Hörstel
tussen mei Zomerconcerten op de binnenplaats, 
en aug.  Kunsthaus Kloster Gravenhorst

Concerten in Ibbenbüren
21 jan. De populaire schlagerster-parade, Bürgerhaus 

28 jan. Simsalagrimm – de sprookjesmusical, Bürgerhaus 

04 feb.  Nacht van de musicals, Bürgerhaus 

12 feb.  ‘Südflair’ met het duo Saitenschlag,  
evenementenruimte muziekschool, Oststraße 28 

09 maart Night of the Dance, Bürgerhaus 

11 maart  O mio Cor – O jij mijn hart, concert met cembalo,  
orgel en zang, Christuskerk Ibbenbüren 

06 mei Pianoduo Michiko Tsusa  /  Thomas Hell, Blick.punkt 

17 juni  Orgel & Sax met Uli Kammerer en Wolfgang Schröter, 
Christuskerk Ibbenbüren

Evenementen in de Gempthalle in Lengerich
14 feb.  Multivision-Show Dirk Rohrbach  

‘Yokon – 3000 km Canada & Alaska’ 

25 maart  Gempt Soireen – Anita Farkas en Juan Carlos Arancibia 

06 mei Gempt Soireen – Nadiamar: ‘Smart besaitet’ 

31 okt. Blue Night@Gempt

elke 1e woensdag van de maand: Gempt Blues Session 
elke 3e dinsdag van de maand: ‘Vorhang auf’

Evenementen in Ladbergen
12 april  Martin Weide met zijn soloprogramma 

‘… wo ich schon mal hier bin!’  
ontmoetingscentrum Buddemeier

08 dec. 20.00 uur Adventsconcert met Ludwig Güttler,  
 in de Ev. kerk

Concerten in Recke
23 maart Concert van de muziekschool, 19.00 uur, stadhuis

Kerkdiensten in het bos
Kerkdiensten in het bos op de parkeerplaats voor wandelaars in 
het Bocketal (tussen Ibbenbüren en Tecklenburg)

20 mei, 17 juni, 15 juli, 19 augustus, 16 september 
steeds om 11.15 uur

en op 16 december (kerstviering in het bos)  
om 18.00 uur, met fakkels en glühwein

Het beeldmerk voor vertrouwde 
open kerken.

De kerk staat open – en niet alleen voor 
de kerkdiensten op zondag. Dat geeft 
het  bordje van de ‘Verlässlich geöffnete 
 Kirchen’, het beeldmerk voor vertrouwde 
open kerken, aan. Aan dit gemakkelijk te 
herkennen beeldmerk kunnen gasten zien, 
dat het de  moeite waard is de kerk binnen 
te stappen. Hier bent u welkom! Hier vindt 

u een plaats voor bezinning en ontmoeting!
Het beeldmerk, een gestileerde kerk met wijd openstaande 
deuren, is een keurmerk voor gemeentes die hun kerk regelmatig 
op minstens vijf dagen per week vier uur lang geopend houden. 
Veel kerken zijn in de periode waarin ze minstens geopend dienen 
te zijn, van begin april tot eind september, open en toegankelijk 
voor gasten.
In onze regio horen onderstaande kerken bij de ‘Verlässlich ge-
öffnete Kirchen’:
•  Ev. gemeente Ibbenbüren Christusgemeinde,  

49477 Ibbenbüren
•  Ev. kerk, 49549 Ladbergen
•  Ev. kerk, 49545 Tecklenburg-Brochterbeck
•  Ev. dorpskerk, 49545 Tecklenburg-Ledde
•  Ev. stiftkerk, 49545 Tecklenburg-Leeden
•  Ev. stadskerk, 49545 Tecklenburg

Meer informatie over het beeldmerk vindt u op:
www.offene-kirchen.info

Doorlopende exposities
• Töddenmuseum Haus Nieland, Hopsten
• Dorpssmederij, Hopsten-Schale
• Remise & brouwhuis bij Hof Holling, Hopsten
• Streekmuseum Haus Herold, Ibbenbüren
• Oude honingfabriek, Ibbenbüren
• Kulturspeicher, Ibbenbüren
• Schoenmakersmuseum, Ladbergen
• Atelier en galerie Alte Schulstraße (in het gebouw van  
   het toeristenbureau), Ladbergen

• Het oude raadhuis, cultureel trefpunt van Lengerich;  
   maandelijks wisselende tentoonstellingen
• Kunstspeicher, Mettingen
• Ruthemühle, Recke
• Legeshuis, Tecklenburg; wisselende tentoonstellingen
• Watermolen Görtemöller, Westerkappeln
• Cultuurtuin Westerbeck, Westerkappeln; kunsttentoonstelling  
   van stenen beelden van Afrikaanse beeldhouwers, mei – oktober
• Das weiße Haus am Berg, Westerkappeln, schildersatelier: 
   kunst ervaren, waar kunst ontstaat …
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www.aaseebad-ibbenbueren.de

An der Umfluth 99
D-49479 Ibbenbüren

Tel.: +49(0)54 51 - 147 70
Fax: +49(0)54 51 - 89 90 50

Continu genieten – continu plezier!

HET adres voor waterpret: het Aaseebad in Ibbenbüren

Daar kan het hele gezin in het avonturenbad van genieten:  

2500 vierkante meter wateroppervlak, een reuzenglijbaan van 100 meter, 

wilde golven, een mooi buitenterrein met veel ruimte om te relaxen, 

een beachvolleybalveld, waterclimbing, waterkanonnen en 

een spuitslang, een speelbassin met grot en wildwaterbeek, 

een textielsauna en royale rustzones, 

lekkernijen in de cafetaria en en en ... 

zwemmen, je lekker voelen, genieten – 

in het Aaseebad een echt avontuur! 

De topper in het Münsterland




