4a Hengelo Gld → Zelhem

7,8 km

Vanaf bushaltes via Banninkstraat richting Remigiuskerk Einde weg links. 50 m verder RA,
Marktstraat. Dicht langs de toren van de kerk lopen. Bij café’s RA, Spalstraat. U komt verderop langs
de Willibrorduskerk. RD, Hummeloseweg. Bij Anwb wegwijzer LA, Berkenlaan. Zelhemseweg RA.
Na huisnummer 16 gaat u LA over voetpad langs de Oosterwijkse Vloed.
(Met hond: hier nog 400 m RD lopen en dan na huisnummer 34 LA).
RA over brug, over hek door paardenweide richting gebouw ‘De Hietmaat’. U bent op privé terrein!
Voor de Hietmaat LA. Blijf in de weide dicht langs de erfscheiding. Door of over hek LA, asfaltweg.
50 meter na huisnummer 3 graspad RA, Veugelink Straötjen. Bij volgend huisnummer 3 schuin links,
verharde weg wordt verderop zandweg. Op kruising schuin rechtdoor, De Dunsborg.
Einde weg RA en dan Zelhemseweg oversteken. Rechts ziet u de Muldersfluite (zie etappe 4b).
Meteen LA, Boeijinkweg, daarna LA, Boeijnkweg. Deze heet verderop Wisselinkweg. Bij een bocht
naar links, rechts aanhouden over fietspad. RD Wisselinkweg. LA Kattekolkweg, wordt zandweg. (U
ziet en hoort een groene installatie. Hier wordt de energie uit gas van de oude vuilnisbelt omgezet in
elektriciteit).
Asfaltweg LA. RA Kampweg. Na tunneltje RD langs schrikhek. Einde halfverharde weg links
aanhouden, Tulpweg. LA Crocusweg. RD Salviaweg.
RA Cosmeastraat. Na school ‘t Loo LA, Bergstraat. Eenrichtingsweg RD, Smidsstraat. Links is de
Markt met de Lambertikerk (zie 4b) en iets verder de bushaltes.

Remigiuskerk
Hengelo in Gelderland is het centrum in een oud
bewoningsgebied. Niet lang na Ludger wordt het in 963
al genoemd. Hengelo ligt op de grens van vruchtbare
klei en schrale zandgrond. Het dorp ontstond rond de
Remigiuskerk. De kerk is een volledige Gotische kerk.
De oudste gedeelten van de huidige kerk zijn het koor,
de sacristie en de kapel ten oosten van de noordbeuk
(ca. 1400). Er zijn middeleeuwse muurschilderingen
o.a. de aanbidding van de Driekoningen.

Hengelo
Hengelo is ook de plaats van de jaarlijks
paardenmarkten. Richting Zelhem komt u langs een
beeldje van een paard en u verlaat het dorp via een
weide die ook voor paardenwedstrijden gebruikt wordt.
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4b Zelhem → Hengelo Gld

7,8 km

Vanaf de bushalte over de Markt, langs de Lambertikerk (zie etappe 4a) lopen. Dan RA, Smidsstraat.
RD, Bergstraat. Vlak vóór de school RA, Cosmeastraat. LA, Salviaweg. Schuin RD, Crocusweg.
RA, Tulpweg en daar links aanhouden. Vervolgens RD over een half verharde weg. Via schrikhek RD
en dan door het tunneltje. Daarna LA, Kattekolkweg. Einde weg RA, Wisselinkweg. Deze blijft u
steeds volgen, ook waar het even ‘doodlopend’ is, en ook daarna steeds rechtdoor.
Ook nog rechtdoor als de weg overgaat in de Boeijnkweg. Aan het even naar rechts en dan de
Zelhemseweg oversteken. Links ziet u nog de Muldersfluite.
Na het oversteken de eerste weg links, De Dunsborg. Op kruising schuin rechtdoor, Beijerinkdijk. Na
huisnummer 3 zandpad RA, Veugelink Sträotjen. Einde zandpad LA. In een bocht naar links RD, door
of over een hek de wei in. Met een hond moet u wel de asfaltweg blijven volgen en verderop RA.
In de wei houdt u links aan tot bij het gebouw de “Hietmaat”. Dan steekt u recht over naar een hek.
Over het hek en brug en dan linksaf langs de Oosterwijkse Vloed. Op de verharde weg RA. Einde weg
LA en 50 meter verder RA, Hummeloseweg. RD, Spalstraat. U passeert Willibrorduskerk en loopt door
naar de Remigiuskerk. Vlak voor de kerk LA over voetpad langs de toren. Daarna twee maal LA,
door de Markststraat. Einde LA en iets verder RA richting Keijenborg. Verderop ziet u dat dat de
Banninkstraat is. Doorlopen tot de rondweg waar de bushaltes zijn.

Lambertikerk
Zelhem wordt als “Salehem” voor het eerst genoemd in een akte die in het jaar 801 door Ludger is
ondertekend. Die akte is destijds ondertekend in de hoeve “Widapa”. De vermoedelijke ligging van die
boerderij is vermoedelijk aan het stroompje westelijk van Hengelo Gld (etappe 3).
In de akte beloofde de bezitter van de hoeve, Helmbald Heribaldzoon om jaarlijks een halve gouden
solidus te zullen afdragen voor de kaarsverlichting van de kapel in Salehem. Opgravingen in
1946/1947 in de Lambertikerk van Zelhem hebben inderdaad fundamenten van een kleine kapel van
4 X 6 m aangetoond.

Muldersfluite
Een opmerkelijke traditie op Hemelvaartsdag
is die van de ‘Broodlevering bij de
Muldersfluite’. Deze boerderij ziet u aan de
rechterkant als u de Zelhemseweg
oversteekt. Het aangeleverde brood werd
vroeger verdeeld onder de armen. Nu
worden op Hemelvaartsdag enkele fors
gebakken brood geveild. De opbrengst is
voor charitatieve instellingen.
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Hengelo, Gld.

Lambertikerk, Zelhem.
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