BAD BENTHEIM

Bad Bentheim
Ontspannen & genieten

www.badbentheim.de

Beste gast,
Deze gids staat boordevol ideeën en inspiratie voor uw verblijf in Bad Bentheim. Onze kasteelstad is tevens een populair kuuroord en is
een ware bron van ontspanning, belevenissen,
culinaire hoogtepunten en historie.
Wilt u uw gezondheid een boost geven? Dan
bent u in Bad Bentheim aan het goede adres.
In deze gids vindt u meer informatie over onze
wellnessfaciliteiten zoals de Mineraltherme,
’Waldbaden‘, fietsen en wandelen.

Romantisch met z’n tweeën, met het hele gezin of actief met een grote groep: wij als echte
locals vertellen u wat u in Bad Bentheim allemaal kunt ondernemen.
Het team van Touristeninformation
Bad Bentheim
Hier vindt u ons:
Schlossstraße 18
48455 Bad Bentheim
Tel. 0049 5922 98330
www.badbentheim.de
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Missie „Robin Hood“
De Engelse volksheld
heet u
welkom. Vertoon uw ku
nsten als
boogschutter en ma
ak kennis
met andere middeleeu
wse wapens als de blaaspijp of
de bijl.
Duur: ca. 1,5 uur,
inclusief professionele
begeleiding en souven
ir.

Verover het grootste hooggelegen
kasteel van Noord-Duitsland
Het imposante kasteel Bentheim verrijst op een
90 meter hoge zandstenen rots. U kunt haast niet
anders dan naar boven gaan, waar u vanuit de imponerende kruittoren kunt uitkijken over de stad.
Bij goed weer kunt u zelfs Enschede zien liggen.
Het icoon van onze stad is niet over het hoofd te
zien. Beklim de berg en verken de oude muren en
hun geschiedenis. Door de goede bewegwijzering

kunt u gemakkelijk zelf de weg vinden, maar u kunt
ook aansluiten bij een rondleiding.
Circa duizend jaar geleden, preciezer gezegd in
1050, werd het kasteel voor het eerst genoemd.
Sinds ongeveer 500 jaar is het in bezit van de graven
en vorsten van Bentheim en Steinfurt. Niet alleen in,
maar ook rondom het kasteel valt heel veel te ontdekken. Waar wacht u nog op?
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Kruisen, kerkers en kanonnen
Vijanden in zicht? Vanaf het imposante 30 meter hoge belfort met de 5,5 meter dikke muren
had men een prima overzicht.
In de muren zit nog steeds een aantal kogels
als stille getuige van de harde gevechten.
Maar de toren was meer dan alleen een uitkijkpunt. Hij diende ook als rechtbank en veroordeelden moesten hun straf in de 12 meter
diepe raamloze kerker uitzitten.
Na dit griezelverhaal stappen we over naar
een wereld vol wonderen: naar de nagebouwde alchemistenkeuken. Net als op veel
andere adellijke landgoederen deed men
hier onder-

zoek naar de steen der wijzen. Met behulp
daarvan wilde men namelijk goud maken.
Ook in de vorstelijke stallen draait het allemaal
om goud en zilver. Hier kunt u munten uit de
vorstelijke collectie en de ‘Gulden beker van
Gölenkamp‘ bewonderen, die in Grafschaft
Bentheim voor het eerst te zien is.
In de kronenburcht kunt u de representatieve
ruimten bezichtigen. Bekijk onder meer de
Ridderzaal, een slaapkamer in de stijl van het
nieuwrococo, de Ernst August-salon en de bibliotheek. Terwijl hier veel replica’s in
de stijl van het historisme te vinden
zijn, herbergt de Katharinenkerk een
waardevol, meer dan duizend jaar
oud origineel: de ‚Herrgott von Bentheim‘. Het stenen kruis uit de vroegromaanse
tijd is een van de vroegste Christusafbeeldingen in Midden-Europa.
Een echte must-see!
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Dit zeggen vakantiegangers
over Bad Bentheim en het kasteel
“Heel mooi en goed bewaard gebleven kasteel. Faire entreeprijs, met de Welcome Card
krijg je korting. Ook goed te doen met kleine
kinderen, ondanks dat een aantal trappen best
steil is. Al met al een aanrader!”
“Kasteel Bentheim is alleen al een bezoek waard
omdat het echt op een berg ligt (maar liefst 91
meter boven de zeespiegel). De plaats zelf, Bad
Bentheim, ligt op een hoogte van ca. 68 m. Het
kasteel is zeker een bezoek waard. Hier kun je
tijdens een wandeling over de muur via een
oude stenen trap het kasteel (gedeeltelijk) van
boven bekijken. Bij goed weer kun je natuurlijk
het Münsterland, maar ook Nederland en het
hoge noorden zien liggen.”
“Interessante historie gecombineerd met sagen, legenden en imposante gebouwen. Naast
de rondleiding door het kasteel is ook de nachtelijke rondgang met de nachtwachter door de
stad de moeite waard.“

“Een bezoek aan het kasteel is een ‘must’ in
Bad Bentheim. De gidsen vertellen boeiende
verhalen, mooi uitzicht. “
“Mooi kasteel met veel oog voor detail. Informatie over alle aspecten en de geschiedenis is
in verschillende talen beschikbaar. Duits-Nederlandse geschiedenis van heel dichtbij. We hebben het heel leuk gehad, leuk voor kinderen.“
“Voor mij een van de best onderhouden
kastelen die bezichtigd kunnen worden. Het
uitzicht over het Münsterland en het Emsland
is fantastisch.“
...meer beoordelingen zijn te vinden op
www.tripadvisor.de

(Bron: www.tripadvisor.de, geraadpleegd op 25 november 2019,
403 beoordelingen)
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Trouwen in
het kasteel
U droomt van een sprookjesachtige bruiloft op een kasteel? Maak uw
droom waar en trouw op het kasteel
van Bad Bentheim.
In de Ernst August-salon in de Kronenburcht kunt u elkaar van mei tot en
met september het jawoord geven. De
twee belangrijkste plaatsen zijn voor het
bruidspaar. Naast de stoelen voor uw
getuigen zijn er nog zitplaatsen voor
de 20 personen die op uw bruiloft niet
mogen ontbreken. Daarnaast zijn er
staanplaatsen beschikbaar.
U kunt voor het jawoord gedurende 45
minuten lang gebruik maken van de
historische ruimte. Daarnaast is er nog
genoeg tijd voor een drankje met uw
gasten. Het decor voor het maken van
foto’s is prachtig.
U wilt trouwen in het kasteel? Meer informatie is verkrijgbaar via +49 (0)5922/5160
en op www.burg-bentheim.de/Ereignisse/Heiraten+im+Schloss.
Op Instagram zijn prachtige foto’s van
verliefde bruidsparen in en bij kasteel
Bad Bentheim te vinden.
#burgbentheim

De liefde is de stof die de natuur
heeft geweven en de fantasie heeft geborduurd.
Voltaire
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Gezondheid baden
in de Bentheimer
Mineraltherme
Net als de naastgelegen specialistische kliniek, gebruikt de Mineraltherme een heilzame, natuurlijke
schat uit de regio. Het water, dat van grote diepte
wordt gewonnen, is zout en warm zoals het water
van de Dode Zee – door een watertemperatuur van
tenminste 29 graden Celsius kunt u bij ons het hele
jaar door in de buitenlucht zwemmen.
Zweef gewichtloos in het zoute water, geniet van
elke beweging in de behaaglijke warmte en ontdek
de opstijgende zoutnevel. Het is ontspannend en
heilzaam voor lichaam en geest. Het zoute water
werkt reinigend, is ontstekingsremmend en heeft
een gunstig effect op het hele lichaam. Baad uzelf
gezond!

ZOUT, WARM, HEILZAAM – ZO WERKT
ONS NATUURLIJKE ZOUTE WATER:
• Ontspant op kalmerende wijze
(verlaagt de spierspanning)
• Versterkt fitheid en conditie
• Verbetert de beweeglijkheid
• Verlicht pijn bij reuma, artrose en artritis
• Stabiliseert de balans
• Bevordert de vetverbranding, urineproductie
(diurese) en ontwatert (oedeemafvoer)
• Verbetert de eigenschappen van de bloedstroom
(hemodilutie) en bloedcirculatie (vasodilatatie)
• Ondersteunt de huidfuncties
• Intensiveert de hartfunctie
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Heerlijke sauna- en waterwereld
Dompel uzelf onder in onze waterwerelden:
baantjes trekken in het lichtovergoten sportbad, heilzame behandelingen ondergaan in
het therapiebad of genieten van de stijlvolle
ambiance in het buitenzwembad – drie baden bieden u alles, van wellness tot watertraining. In onze saunawereld kunt u kiezen uit vijf
sauna‘s. U kunt zich ook ontspannen aan het

gradeerwerk met heilzame zoute nevel. Verder is er een uitgebreid aanbod van diverse
soorten therapie, fitness en verwennerij. Laat
uzelf verwennen in de vorm van massages,
sauna-yoga en cosmetische behandelingen..
Kijkt u voor alle aanbiedingen en openingstijden op: www.bentheimer-mineraltherme.nl
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BadePark Bentheim –
Kom een duik nemen!

Actie en ontspanning gaan hier hand in hand!
Het zwembad is een trekpleister voor jong en oud. De
60 meter lange waterglijbaan uitproberen, je uitleven in
de schommelgrot of je laten meevoeren in de stoomversnelling –heerlijk gewoon! Zwemmers kunnen in het grote wedstrijdbad ook in alle rust baantjes trekken. En heel
leuk voor de kids: de waterspeeltuin met een spetterende wateregel, fonteinen, een waterglijbaan en veel andere speelelementen.
De exclusieve sauna is het hele
jaar door een relaxed hoogtepunt!
Vijf aantrekkelijke sauna’s, de prachtige natuurlijke zwemvijver en de ligweide die eind 2018 werd geopend zijn de
perfecte plek om te ontspannen. Stijlvolle rustruimtes en
een gevarieerd menu in onze horeca maken het wellnessprogramma compleet. In
de beautysalon Pure Silk kunt u zich helemaal in de watten laten leggen. Wat te
denken van een bezoek aan de hamam of
een professionele massage?
En wanneer de zomer zich van zijn zonnige
kant laat zien: het natuurlijke buitenbad in
BadePark Bentheim is dé plek voor grenzeloos zwemplezier. Midden in de natuur genieten alle gasten van een duik in chloorvrij
water: door de kiezelstenen wordt het water op natuurlijke wijze gereinigd en blijft
het water altijd schoon.
Rondom het 1800 m2 grote zwembad ligt een
uitgestrekte lig- en speelweide met waterspeelplaats, beachvolleybal- en voetbalveld.
Meer informatie
Ook over de openingstijden, prijzen en evenementen
Tel. +49 (0) 59 22 - 99 94 50 of
www.badepark-bentheim.de

14

De natuur moet met
het gevoel worden ervaren.
Alexander von Humboldt
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Tip voor gezinnen:
saai? HeBoswandelingen zijn
kinderen
lemaal niet! Neem uw
he
mee naar t educatieve bospad. Er zijn
onderweg 16 interactieve stops te vinden. Hier krijgt verveling geen kans!
Bennie het landschaap

Het Bentheimer bos
Voor natuurliefhebbers, actieve
vakantiegangers en cultuurliefhebbers
Kurpark Bad Bentheim vormt een eiland in de
ongerepte bossen van Bentheim. Op een oppervlakte van ca. 1.200 ha (dat zijn ongeveer 1.700
voetbalvelden, 12 km² of 12 miljoen m²) kunt u
lange wandelingen maken, nordic walken en veel
te weten komen over het bos en zijn bewoners.
Ook lopen er uitstekende fietsroutes door het bos.
Maak een tussenstop bij de boer in het bos en
proef van regionale lekkernijen.
Historisch bos
Wanneer u geïnteresseerd bent in geschiedenis, bent u in het bekende ‘Hute- und Scheitelwald‘, een stuk bos uit vroeger tijden, aan het juiste adres. Van april tot oktober zijn hier bijzondere

regionale diersoorten te vinden, van het Gallowayrund en de Nederlandse landgeit tot het Bentheimer landschaap. (meer informatie over de dieren op pagina
44)

U kunt het Hutewald op eigen houtje verkennen
of op pad gaan met een ranger van de dierentuin
in Nordhorn tijdens een twee uur durende gratis
rondleiding – ook leuk voor kinderen vanaf 6 jaar. U
zult versteld staan van het grote aantal dieren dat u
kunt zien. Verrekijker mee en het bos in dus!
Gratis rondleidingen in het Hutewald:
elke 1e en 3e zondag (april tot oktober) Verzamelpunt: 14.30 uur bij de fontein voor het Kurhaus
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’Waldbaden’ –
dompel je onder in het bos

Hebt u al eens van
‘Waldbaden’ gehoord?
Nee, u zult geen badkuip in de bossen van
Bentheim tegenkomen. ‘Waldbaden‘ helpt
om stress te verminderen, het immuunsysteem te versterken, het concentratievermogen te trainen en energie op te doen. Het
heeft een positief effect op de psyche. En het
is heel eenvoudig. U heeft een bos, tijd en
uzelf nodig. Bos hebben we hier in Bad Bentheim meer dan genoeg. En wanneer u hier
op vakantie bent, hebt u tijd meegebracht.

‘Waldbaden’ –
wat is dat precies?

U kent het gevoel vast en zeker als u naar het
bos gaat. Buiten het ritselen van de bladeren
en vogelgeluiden hoort u niets. Absolute stilte.
De geur van hout en mos. U ademt automa-

tisch dieper in. In de lente en de zomer dompelt u zich onder in diverse kleuren groen. In
de herfst wandelt u over zachte bladeren en
kunt u genieten van de zonnestralen die door
de kale bomen doordringen.
Hier heel bewust van genieten en u hierop te
concentreren: dat is Waldbaden. Lees hieronder onze tips.

Waldbaden: zo doet u dat
De eerste regel van het Waldbaden is ‘er zijn
geen regels’. Iedereen doet het op zijn eigen
manier. Want u weet het best wat goed voor u
is. Om ervoor te zorgen dat u echt kunt genieten van het Waldbaden, geven we u graag een
paar tips.
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Voldoende tijd inplannen
Om ervoor te zorgen dat het Waldbaden geen
stress veroorzaakt, maar deze juist vermindert,
is het belangrijk dat u de tijd neemt. Na 20
minuten in het bos merkt u al aan uw lichaam
hoe fijn dat is, maar zonder tijdsdruk kunt u pas
echt ontspannen.

02

Niet te veel hooi op uw vork nemen
U wilt niet duursporten. Bij het Waldbaden
gaat het er niet om zoveel mogelijk kilometer
af te leggen. Het gaat er vooral om dat u intensief tijd in het bos doorbrengt. Hoe ver u loopt
is niet belangrijk. Wandel bewust en behoedzaam door het bos.
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Proviand meenemen
Bent u van plan om langere tijd in het bos door
te brengen, neem dan wat te eten en te drinken mee. Want een knorrende maag is een
storende factor. Lichte kost en weinig bagage,
zodat uw rugzak u niet irriteert.
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Gebruik uw zintuigen heel bewust
Tijdens het Waldbaden is het belangrijk dat
u uw tunnelvisie, die het dagelijks leven kenmerkt, aan de kant zet. Nu draait het erom de
zintuigen open te stellen. Wat hoort u, wat
ruikt u en wat ziet u? Misschien vindt u het
een beetje gek, maar leun toch eens tegen
een boom en denk een paar minuten na. Wat

voelt u? Hiermee houdt u uw zintuigen scherp.
Adem een paar keer diep in. Wie al ervaring
heeft, kan tijdens het Waldbaden bijvoorbeeld
mediteren. Probeer het gewoon eens uit.
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Zet ook de elektronica eens uit
We hebben de mobiele telefoon altijd in de
aanslag. Leg hem bij het Waldbaden gewoon
even aan de kant. U hoeft geen foto’s voor Instagram te maken of bereikbaar te zijn. Geniet
van de stilte en kom helemaal tot rust. Gun
uzelf en uw mobiele telefoon even pauze (digital detox).

DOMPEL U ONDER IN DE BOSSEN VAN BENTHEIM.
HIER KUNT U DE ACCU GRATIS WEER OPLADEN.

nen:
Tip vondoerrengekozin
men tot

Ook ki
aldbaden
rust tijdens het W
ongeveer
– ze zijn hier zo
geboren.
voor
Probeer het ge
t.
ui
woon eens

Bennie het landsc

haap

Et Gildehauser Ven

18

“De wereld is een boek.
Wie nooit op reis gaat,
ziet er maar één pagina van”
Augustinus van Hippo

HET Gildehauser Venn
Het mooiste en meest indrukwekkende heideen veenlandschap van Noordwest-Duitsland
Het Gildehauser Venn is niet zonder reden uitgeroepen tot beschermd natuurgebied. Een dergelijk
landschap komt in Duitsland nog maar zelden voor.
Het begrip ‘Venn‘ of veen staat voor moerasachtige,
drassige laagvlakte. Op deze plek zijn overblijfselen
van hoogveen, broekbossen en heidevelden te vinden.

TIP:
Dieren in het veen
In het veen is er van de lente tot de herfst volop leven. U kunt hier de dieren in het wild aanschouwen,
waaronder de citroengele wielewaal, de stille velduil, de pantserjuffer of de kleine heikikker.

Hier zijn zeldzame vogelsoorten te vinden en met
een beetje geluk de vleesetende plant met de lieflijke naam ‘Zonnedauw‘. Ook groeit hier moerashertshooi, moerasweegbree, dwergvlas en drijvende waterweegbree.

Let op, giftig: de giftige adder kronkelt door het
veen. Het gif hebben ze nodig voor muizen en kikkers – toeristen staan gelukkig niet op het menu.

Beklim de twee uitkijktorens en bewonder het unieke landschap onder u. De schoonheid van de ﬂora
en fauna in het Gildehauser Venn kunnen we niet
beschrijven – u moet het met eigen ogen zien. U
kunt bij de VVV terecht voor meer informatie over
routes door het veen.

Fototip:
Vroeg in de ochtend hangt er een
mystieke sfeer in het veen, wanneer
het bedekt is met mist. Een perfecte
foto voor in het fotoalbum.
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Bad Bentheim
met de fiets
ontdekken
De wereld ligt aan uw voeten wanneer u geniet.
Daarbij helpen we u graag. Begin uw wereldreis
met een fietstocht in en om Bad Bentheim,
waar de fiets in de volksmond bekend staat als
‘Fietse‘.
De kasteelstad is omringd door natuur. Stap op
de fiets en geniet van uitgestrekte bossen en
weilanden, ontdek oude steengroeves en magische veen- en heidelandschappen.
Een ﬁetstocht in Bad Bentheim
plannen is een ﬂuitje van een cent:
• Fietskaart ‘12x rund um Bad Bentheim‘
- voor korte tripjes en lange fietstochten
• Eigen route digitaal plannen met gpxof kml-bestand via Outdoor-Active
• Via de app ‘Grenzenlos aktiv‘

Kent u ‘Grenzenlos aktiv‘ al?
De app kent de weg.

Begin met een volle accu aan uw ﬁetstocht
U kunt uw e-bike voor de VVV gratis opladen

Onze tip:
In de digitale
routeplanner va
n Outdoor-Active zi
jn extra
tochten te vind
en.

„

„

Al eens van ‘Waldbaden‘ gehoord? Meer informatie is te vinden op pagina 16.
In Bad Bentheim is alles vlak?
Dan vergist u zich. In Bad Bentheim is niet alleen
een eeuwenoud bos en een uniek veenlandschap
(Gildehauser Venn) te vinden, maar ook steile rotskliffen, smalle paden en zonneterrassen. Trek uw
wandelschoenen aan en ga op ontdekkingstocht
in Grafschaft Bentheim. Bewonder de Prinzen- en
Ritterstein. Houd pauze bij het historisch monument Höltingstuhl en geniet van het uitzicht vanaf

Met onze actuele wandelkaart bent u altijd op de
goede weg. Hebt u vragen of bent u op zoek naar
insidertips? Stap dan even binnen bij de VVV.
de Bentheimer Heuvelrug. Of
maak van heel dichtbij kennis
met het zandsteen.

...en bergen

und 14 schöne

Rundwanderwe

ge

BENTHEIMER
UTE
SANDSTEINRO
Bad Benthe

schaft
rte Oberg–raf
Wanderkaim
Schüttorf
– Gildehaus

Wandelen door bossen, weilanden, heidevelden, veengebieden

heim e.V.
Herausgeber:
rverein Bad Bent
Verkehrs- u. Kultu
entheim.de
www.vkv-badb
/ Verkauf:
Information
heim
tion Bad Bent
Touristinforma
Bentheim
18 · 48455 Bad
Schlossstraße
- 98 33 0
Tel. 0049 (0) 5922
- 98 33 20
Fax 0049 (0) 5922
heim.de
www.badbent
eim.de
info@badbenth

heim
www.badbent

.de

om
Herzlich Willk
aft
Obergrafsch

men in der

ecken?
derschuhen entd
schaft in Wan
die Obergraf
Sie möchten
Wie schön!
in
ste Attraktion
t die markante
zu
ten
. Sie ist und bleib
erten die Fürs
Eine echte Burg
seit Jahrhund
die
schaft. Hier sind
Fundament und
der Obergraf
Hause. Das
derBentheim zu
dem diese Wan
Steinfurt und
Material, von
it wir
ehen aus dem
Sandstein. Wom
Mauern best
erzählt: aus
schaft
itt und Tritt
die Obergraf
route auf Schr
Naturstein hat
wären. Dieser
beim Thema
r.
dazu gleich meh
geprägt, doch
ttorf
htestadt“ Schü
und die „Vec
der
mit Gildehaus
südlichen Teil
Bad Bentheim
rgrafschaft im
Gilde ren der Obe
der Orte, die
bilden die Zent
Wahrzeichen
Kirchturm des
heim. Die drei
Grafschaft Bent
uette und der
Gildeühle, Burgsilho
m zu sehen. In
hauser Ostm
schon von weite
hner bis
Riesen“, sind
den die Bewo
„Schüttor fer
Charakter, auf
„Dor f“ mit dem
der dörfliche
haus besticht
Stolz über ihr
urige
legen und ihrem
verleihen. Die
heute Wert
ft“ Ausdruck
alle
der Grafscha
lutes Muss für
Begriff „Perle
en ist ein abso
ttorfer KirchBurg und Stieg
Blick vom Schü
Altstadt mit
ten wir Ihnen
so der grandiose
Prima, dann verra
Besucher, eben
die Wandeierde geweckt?
und danach kann
turm. Erste Neug
den Sandstein
noch etwas über
.
rung losgehen
en:
lich Willkomm
da sind und herz
ehrs- und
und der Verk
Schön, dass Sie

ormation
der Touristinf
Ihr Team von
Bentheim
Kulturverein Bad

Johann Wolfgang von Goethe

Legende/
lätze
Wanderparkp
Drilandsee
9 Gronau
Hagelsweg, 4859
■■■ 27,5 km
■■■ 10,5 km

ben je ook echt geweest.

Kurzentrum
Am Bade 1,
heim
48455 Bad Bent
■■■ 10,8 km
P6 ■■■ 5,0 km
■■■ P8 ■■■

Alleen waar je te voet bent geweest,
Mühlenkolk
5 Schüttorf
Kirchgasse, 4846
■■■ 13,6 km

Engden
5 Engden
Dorfstraße, 4846
■■■ 9,0 km

Ohne
Gartenstraße
e
,
Dorf, 48465 Ohn
Gartenstraße heim
■■■ 5,5 km
48455 Bad Bent
■■■ 7,8 km
■■■ 11,0 km
Venn/
Ostmühle
Gildehauser
Mühlenberg, heim-Gildehaus
Ochtruper Diek,
Bent
s 48455 Bad
Ochtruper Diek
heim-Gildehau
■■■ 27,5 km
48455 Bad Bent
■■■ 9,0 km
■■■ 10,5 km
See
epark
Quendor fer
Ferienpark /Bad
Straße,
k,
Drievordener
Am Ferienpar
f
heim
48465 Quendor
48455 Bad Bent
■■■ 14,5 km
■■■ 10,0 km
B33 ■■■ 4,3 km
■■■ B25 ■■■
Romberg
■■■ 11,0 km
s
Romberg,
heim-Gildehau
48455 Bad Bent

21

e
Freillichtbühn ühne,
An der Freilichtbheim
48455 Bad Bent
■■■ 11,0 km
km
B03 ■■■ 5,1
■■■ B1 ■■■
Isterberg
48465 Isterberg
Lehmstraße,
■■■ 3,5 km
ngsw
■■■ Verbindu
n

ege,

■■■ 9,2 km
■■■ 11,2 km

er
Schulze Holm 48465 Samern
m,
Rheiner Dam
■■■ 13,8 km
■■■ 7,0 km
rn
Beim Waldbaue 5 Quendor f
Waldstraße, 4846
■■■ 13,8 km

22

OPENLUCHTTHEATER BAD BENTHEIM
Toneel in de oude steengroeve
Een bezoek aan het openluchttheater Bad Bentheim is een onvergetelijke ervaring voor het hele
gezin. Alleen al het decor is indrukwekkend. Het
bijna 100 jaar oude openluchttheater is ingebed
in een oude steengroeve. Jaarlijks bezoeken bijna
25.000 kleine en grote theaterliefhebbers de geweldige opvoeringen in de openlucht. De regen deert
de toeschouwers niet – een deel van het openluchttheater is namelijk overdekt. De toneelspelers en
de mensen achter de schermen zetten elk jaar twee
fantastische theaterstukken neer.

Laat u door de gepassioneerde amateurtoneelspelers meevoeren naar een andere wereld. Vergeet
de dagelijkse sleur en geef de toneelspelers een
staande ovatie. Geniet van de unieke ambiance in
de oude steengroeve. Het actuele programma is te
vinden op www.freilichtspiele-badbentheim.de
Wilt u graag, tijdens een rondleiding, een kijkje
achter de schermen nemen? Ook dat is geen probleem: neem gewoon contact met ons op.
Openluchttheater Bad Bentheim
Tel.: +49 (0)5922 994656
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Ostmühle

Lukasmühle

Twee zandsteenmolens
in Gildehaus

Verboden schatten
Lukasmühle: het leven en de werken
van de kunstenaar Friedrich Hartmann
De voormalige Westmühle was de eerste molen
in Grafschaft Bentheim die in 1720 in zijn geheel uit zandsteen werd opgetrokken. De molen
overleefde een groot aantal pachters en zware
tijden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd
de molen echter beschoten en hij brandde in
1945 tot op de stomp af. Deze is tot op heden
bewaard gebleven.
De schilder Friedrich Hartmann voorkwam dat de
Westmühle werd afgebroken. In 1948 kreeg hij
de molen in handen, waarna hij deze renoveerde.
Tot zijn dood in 2000 was zijn atelier erin gehuisvest. Hij gaf de molen de naam Lukasmühle.
Tegenwoordig is in de zandstenen molen het
Friedrich-Hartmann-Museum te vinden. Hier
komen bezoekers meer te weten over het leven
en de kunstwerken van de veelzijdige schilder,
die hier een halve eeuw heeft gewoond. Breng
een bezoek aan de Lukasmühle en kom meer te
weten over de veelzijdige kunstenaar Friedrich
Hartmann.
Vanaf het dak van de molen hebt u een prachtig
uitzicht over het Münsterland.

Waaraan heeft de
Lukasmühle haar
naam te danken?
rd beschouwd als
De evangelist Lucas we
schilders en kunstebeschermheer van de
e hem levensgroot
naars. Hartmann schilderd
len. De tekening is
op de gevel van de mo
vaag te zien.
tegenwoordig nog maar
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Duits 'Krustenbrot'
Ingrediënten
400 gram rogge-volkorenmeel
400 gram volkoren tarwemeel
50 gram grof gemalen tarwe
42 gram verse gist (1 blokje)
½ theelepel honing
150 gram vloeibaar zuurdesemdeeg
2 theelepels zout

Bereidingswijze:

01

Meng de meelsoorten en het grof gemalen tarwe door

elkaar en maak een kuiltje in het midden. Strooi hierin de gist. Voeg
de honing toe en giet ca. 150 ml lauwwarm water in het kuiltje. Roer
er met een vork een beetje meel doorheen. Het deeg met een
doek afdekken en circa 15 minuten op een warme plek laten rusten.

02

Voeg 350 ml lauwwarm water, zuurdesemdeeg en zout

toe. Met een mixer met deeghaken tot een glad deeg mixen. Voeg
indien nodig nog wat water of meel toe. Kneed het deeg ca. 5 tot
10 minuten goed met de handen. Doe het deeg terug in de kom
en laat het ongeveer een uur rijzen.

03

Kneed het deeg nogmaals goed tot een brood en strijk

het in met een beetje water. Bestuif het brood met meel. Leg het
op een bakblik met bakpapier. Leg er een doek overheen en laat
het deeg nog eens 30 minuten lang rusten, totdat er scheuren in
het deeg ontstaan.

04

Zet een vuurvaste schaal met water in de voorverwarmde

oven van 220 °C (heteluchtoven 200 °C) en doe het brood in de
oven. Verlaag na ca. 15 minuten de temperatuur tot 200 °C (heteluchtoven 180 °C) en bak het brood in 60 minuten af. Het brood is
klaar als het hol klinkt als je erop klopt. Anders het brood nog 5 minuten langer in de oven laten bakken en er nogmaals op kloppen.
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Zie hoe echte
molenaars te
werk gaan
De molen Ostmühle werd in 1749 (bijna 30 jaar na
de Westmühle) gebouwd en eveneens opgetrokken uit Bentheims zandsteen. Terwijl in de voormalige Westmühle met het penseel werd geschilderd,
wordt er in de Ostmühle tegenwoordig nog graan
gemalen – en wel door hobbymolenaars.

oleWeet jij waarom de m
ger
naars hun molens vroe
ook
nooit op slot deden,
’s nachts niet?
reizende moVroeger bestonden er
het land om
lenaars. Ze trokken door
s
te werken. De molen
t
waren altijd open zoda
ze er konden slapen.

Interview met Hermann Kem
per

Meneer Kemper, u
bent
een van de zeven ho
bbymolenaars in de Ostm
ühle.
Hoe kun je hobbymole
naar
worden?
Toen ik met pensioen
ging
ben ik begonnen me
Hobbymolenaar Herma
t
mijn
nn Kemper
over de Ostmühle
opleiding. Twee zome
rs lang
was ik leerling bij de
Ostmühle. Een Nederland
se molenaar heeft het
examen afgenomen en sin
dsdien mag ik me ho
bbymolenaar noemen.
Is het belangrijk voor
een hobbymolenaar
om
lichamelijk ﬁt te zijn?
Ja, dat moet je niet
onderschatten. We mo
eten
soms met heel zware zak
ken sjouwen. En er is oo
k
veel kracht nodig om
een molenwiek aan te
drijven. Dat doen we op we
l 10 meter hoogte.
De Ostmühle is nog ste
eds in bedrijf?

Ja, maar alleen voor
demonstraties. We ma
len
graan als de wind dit toe
laat. Vanaf windkracht
3-4
(ca. 30 km/h) hebben de
wieken genoeg kracht
om
de molenstenen aan te
drijven. De wieken ko
men

weliswaar ook bij mind
er wind in beweging,
maar
dat is niet genoeg om
graan te malen.
Wat is er zo leuk aan
om hobbymolenaar te
zijn?
De tijd die ik met mi
jn collega-molenaars
do
orbreng. We zijn een leu
ke club en ontmoeten
regelmatig andere molen
aars uit het Grafschaft
en
uit Nederland.
Ik heb veel nieuws gelee
rd over Gildehaus en Ba
d
Bentheim. Toen ik nog
werkte had ik geen tijd
om
me nader bezig te ho
uden met onze mooie
gemeente. Dat kan ik nu
inhalen. Ik was altijd al
ge
ïnteresseerd in techniek
. En hier dateert techn
isch
alles nog uit 1750. Da
t vind ik boeiend. En
ik vind
het leuk om de techniek
en historie van de mo
len
te delen met de bezoek
ers. De molen ligt hier
bo
vendien prachtig.
De Ostmühle kan va
n april tot oktober
in de
weekenden worden
bezichtigd. De exac
te
openingstijden en me
er over de historie va
n de
molen vindt u hier.
https://ostmuehle-gi
ldehaus.de/

Otto-Pankok-Museum
Permanente tentoonstelling en wisseltentoonstellingen in het
oude raadhuis van Gildehaus
Pas in 1994 werden de houtskooltekeningen van Otto Pankok publiek. In de ogen
van de nazi’s was hij ‘ontaard‘ en daarom een verboden kunstenaar. Ca. 70 jaar
geleden woonde hij in Gildehaus en tekende hij het dorp, de inwoners daarvan
en de natuur met houtskool op meer dan 100 doeken. Vrijwilligers hielden in
1994 een maand lang een expositie van deze tekeningen in het oude raadhuis
van Gildehaus.
De interesse voor de tentoonstelling was zo groot dat twee jaar later op dezelfde plek het huidige Otto-Pankok-Museum ontstond. Hier kunt u naast
de permanente tentoonstelling met werken van Otto Pankok wisseltentoonstellingen van collega-kunstenaars bewonderen. Meer over het museum
op www.pankok-museum.de
Wetenswaardigheden:
Otto Pankok heeft in totaal 10.000 werken gepubliceerd, waaronder 6.000 houtskooltekeningen, ca. 1900 grafische werken en 200 beelden.
Openingstijden:
Woensdag 15 - 17 uur | Zaterdag en zondag 14 - 17 uur

Kunstmuseum Am Herrenberg
in Bad Bentheim
Hoogwaardige privécollectie
In het Museum am Herrenberg kunt u werken van leerlingen van grote Nederlandse kunstenaars als Rembrandt van Rijn en Jacob van Ruisdael bewonderen.
De tentoonstelling staat vooral in het teken van schilderkunst uit de Gouden
Eeuw. Het Kunstmuseum is te vinden aan de Herrenberg 1.
Openingstijden:
Woensdag en vrijdag 14-18 uur | Zaterdag en zondag 12-18 uur

Zandsteenmuseum
Aan de voet van kasteel Bentheim, in een historisch Bentheims gebouw, bevindt
zich het mooie Zandsteenmuseum. U kunt hier een interessante tentoonstelling
bekijken, waar u alles te weten komt over de geschiedenis en geologie van het
Bentheimer goud. Buiten het gebouw bevinden zich daarnaast ook nog enkele grote tentoonstellingsstukken. Een jaarlijks wisselende tentoonstelling laat
bovendien kunstwerken zien die zijn gemaakt van het fascinerende zandsteen.
www.sandsteinmuseumbadbentheim.de
Openingstijden:
Dinsdag t/m zondag 14-18 uur
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Een rondleiding door Bad Bentheim
Op welke manier wilt u kennismaken
met Bad Bentheim?

Te voet
Een kleine impressie (rolstoelvriendelijk)
U hebt maar weinig tijd of bent niet goed ter been?
Dan is deze stadsrondleiding ideaal. In 45 minuten
komt u alles te weten over de belangrijkste hoogtepunten van Bad Bentheim.
Klassieke stadsrondleiding
Tijdens deze ontdekkingstocht dwaalt u door de
steegjes. Onze ervaren gidsen vertellen u op ludieke
wijze over de geschiedenis van de kasteelstad, delen anekdotes en laten u zien waar u nog meer van
het bekende Bentheimer zandsteen kunt vinden.
Rondleiding met de nachtwachter
De rondleidingen met de nachtwachter zijn een onvergetelijke ervaring voor jong en oud. U wandelt

samen met een van de belangrijkste personen uit
de kasteelstad door de steegjes. Hij kent geheime
plekjes en de mooiste verhalen. Volg de man met
de lantaarn en luister op het late uur naar zijn liedjes
en verhalen.
Tijdreis naar het verleden
Laat u door de huishoudster en huisdienaar meenemen naar het jaar 1900. Geheel volgens het motto
‘Het verleden heel dichtbij‘ geeft het personeel van
het vroegere luxe hotel Bellevue u een inkijkje in het
reilen en zeilen van het hotel, gepaard met anekdotes, gebeurtenissen uit politiek en maatschappij en
een heleboel roddels. Verhalen blijven tenslotte nog
steeds het beste hangen.
U bent geïnteresseerd in de geschiedenis
van Bad Bentheim als kuuroord?
Vraag huisdienaar Herbert dan eens naar de bezoekjes van Koningin Emma en haar illustere jachtgezelschap.
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Met de bus
Stadsrondrit
De gids stapt op de afgesproken locatie bij u
in de bus. U ziet en hoort wetenswaardigheden
over de kasteelstad Bad Bentheim en over Gildehaus. Geniet van het uitzicht op de prachtige
omgeving van Bad Bentheim.

Met de smaakpapillen
Highlight
DE ECONOMISCHE ANALYSE
De Economische Analyse is een bijzonder hoogtepunt in Bad Bentheim. U verkent de stad onder het genot van een hapje en een drankje, die
in drie stamkroegen worden geserveerd. In een
vierde kroeg drinkt u alleen nog een drankje. Luister naar verhalen over de iconen van Bad Bentheim, leer grappige weetjes over de cafénamen,
over kruidenschnaps voor een goed doel of een
oud museum. U drinkt geen alcohol? Geen probleem, laat dit gewoon vooraf even weten.

Gildehaus: molens en musea
U wilt meer te weten komen over buurgemeente Gildehaus met zijn molens en musea?
Burgervrouw Herma of politieman Vos nemen u
mee op pad. Terwijl Herma u overdag rondleidt,
neemt Vos u ‘s avonds mee op zijn rondgang.
Burgervrouw Herma:
verzamelpunt bij de Dorfbrunnen (dorpsfontein)
Politieman Vos:
verzamelpunt bij de molen Ostmühle
Voor alle genoemde rondleidingen kunt u zich
bij de VVV aanmelden. Hier is ook meer informatie verkrijgbaar.
U wilt meer weten over fiets- of wandeltochten
met een gids? Kijk dan op pagina 20.
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Nachtwachters behoren tot het verleden?
De gildemeester van het Europese Gilde van Nacht- en Torenwachters woont in Bad Bentheim.

Interview met Johannes Thier
Nachtwachter in Bad Bentheim
Johannes Thier is gildemeester van het Europese
Gilde van Nacht- en Torenwachters, woont in Bad
Bentheim en is samen met negen collega’s als
nachtwachter actief in de kasteelstad. Het antwoord
van de 63-jarige op de vraag “Wie zorgt er voor het
nachtwachterskostuum?”, is duidelijk: ze dragen
geen kostuum, ze zijn aan het werk.
Meneer Thier, u bent hoofd van het Europese
Gilde van Nacht- en Torenwachters. Hoeveel landen zijn er lid?
Bij het gilde zijn tien landen aangesloten. Denemarken, Zweden, Groot-Brittannië, Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, Polen en
Duitsland. Het zijn in totaal 63 plaatsen met ongeveer 157 nacht- en torenwachters. Ik heb deze functie sinds 2004 en ken alle collega’s en plaatsen.
Waarom bestaan nachtwachters
vandaag de dag nog steeds?
Omdat het een functie is die traditie heeft. Wij houden de traditie levend. Vroeger had elke plaats een
nachtwachter, totdat ze vervangen werden door de
politie. In de jaren ‘50 ontstond het idee om de traditie van de nachtwachter nieuw leven in te blazen.
Na de oorlog was het belangrijk om weer toeristen
te trekken. In 1994 schoten de nachtwachters als
paddenstoelen uit de grond. Het Europese Gilde
van Nacht- en Torenwachters bestaat sinds 1987.
Hoe kon je vroeger nachtwachter worden?
Hoewel de nachtwachter vroeger heel belangrijk
voor een stad of dorp was, was er niemand die deze
post vrijwillig op zich wilde nemen.
‘s Nachts alleen door de straten slenteren? Omdat
niemand zich vrijwillig aanmeldde, bepaalden de
magistraten van de stad wie deze taak op zich moest
nemen. Die was uiteindelijk altijd weggelegd voor
de allerarmsten. Meestal mannen zonder opleiding
en met veel kinderen. Wie werd uitgekozen, kon

zich hier niet tegen verzetten. Het was zijn plicht.
Waarom was de nachtwachter
vroeger zo belangrijk?
De nachtwachters zorgden ervoor dat de bevolking
rustig kon slapen. Ze letten er bijvoorbeeld goed
op dat alle poorten en deuren gesloten waren.
En ze schrikten dieven af. Wanneer er brand was,
sloegen zij alarm. Elektrisch licht bestond in die tijd
tenslotte nog niet. Huizen en boerderijen werden
met petroleumlampen verlicht. Deze lampen konden gemakkelijk vlam vatten. Vanaf een bepaald
tijdstip mocht er geen licht meer branden om het
gevaar van een brand zo klein mogelijk te houden.
De laatste nachtwachter van Bad Bentheim vertelde dat hij de dag na zijn dienst naar de boerderijen
ging waar het licht te lang brandde. Deze maande
hij met de woorden “Ich warschaue Ihnen“, afgeleid uit het Nederlands, “Ik waarschuw u“.
Wie was de laatste nachtwachter in Bad Bentheim?
Dat was tot 1926 Gerhard Bergmann. Daarna kwam
de politie. Daar heeft Gerhard Bergmann tot het
laatst gewerkt. Het is mij gelukt om zijn dochter
Hermine Bonke op te sporen. Ze woonde niet meer
in Bad Bentheim. Zij is een van de weinige mensen
die ik nooit meer zal vergeten.
Toen ik haar bezocht was ze al 100 jaar oud (daarom
ben ik ook direct naar haar toegegaan). Een levend
geschiedenisboek, nog zo helder van geest. Ze kende nog iedereen uit Bad Bentheim en wilde alles
weten. Toen ik ging beloofde ze mij om op zoek te
gaan naar oude foto’s van haar vader. Helaas overleed ze voordat ze hieraan toe was gekomen. Maar
het was voor mij een unieke, onvergetelijke ervaring
om met haar te kunnen praten.
Bestaat er in Bad Bentheim een
opleiding tot nachtwachter?
Nee, er is geen echte opleiding voor. Wie graag

nachtwachter in Bad Bentheim wil worden, kan
contact opnemen met de VVV. Als we mensen nodig hebben en we vier tot vijf geïnteresseerden
hebben gevonden dan geef ik ze een paar uur
les. Ze leren dan bijvoorbeeld dat je voor het lied
‚Hört ihr Leut und lasst euch sagen..‘ drie keer op
de hoorn blaast.

tel hoort nog een hoed, een hoorn, een lantaarn
en een speer, die noemen wij ‘Saufeder‘. Daarmee
werd vroeger op wilde zwijnen gejaagd. Het is allemaal eigendom van de gemeente Bad Bentheim.
Alleen de lantaarn is van mij. Ik heb er speciaal
eentje laten maken. Mocht ik ooit met pensioen
gaan, dan blijft de lantaarn als herinnering aan deze
tijd bij mij.

We zijn geen gidsen, maar houden de traditie levend.
Ik zeg altijd: 30% is voor de toeristen en 70% is traditie. We vertellen de mensen tijdens de rondleiding wat ze zien. Daarbij hoort natuurlijk ook het
verhaal van het duivelsoor bij het kasteel. Of dat de
steegjes vroeger als gierput gebruikt werden en de
inwoners hun toilet bij harde regen hangend uit het
raam leegden. Daarbij zing ik altijd een lied (Johannes Thier zingt het lied dat hij tijdens de rondleiding ten gehore brengt).
En wie regelt de kostuums
voor de nachtwachters?
Dat zijn toch geen kostuums. Dat is dienstkleding.
Wij spelen het niet, wij zorgen dat de traditie van de
nachtwachters voortleeft. Bij de nachtwachtersman-

Meneer Thier, het is een feest om naar u te
luisteren. Hartelijk dank voor uw tijd.
Wie Johannes Thier of een van zijn negen collega’s
tijdens zijn rondgang als nachtwachter wil begeleiden, kan zich melden bij de kasteelpoort beneden.
Hier nemen de nachtwachters u mee op hun ronde
door de donkere steegjes.
De rondleidingen vinden op de
volgende dagen plaats:
Maandag, vrijdag en zaterdag – het hele jaar door
Woensdag – van maart tot december
Vertrek: 21 uur bij de kasteelpoort beneden

“Wij houden de traditie levend“
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De Bentheimer roos:
mooi en robuust
Wie op zoek is naar een mooi souvenir uit Bad
Bentheim kan een Bentheimer roos kopen. Deze
heeft de naam ‘Bentheimer Gold‘ gekregen en is
een prachtige roos voor in de tuin.
Met haar bruin-oranje kleur doet ze denken aan
het beroemde Bentheimer zandsteen. IJverige
werkmannen, de ‘Kuhlkerls‘, dolven vroeger met
gevaar voor eigen leven zandsteen uit de groeves.
Ook daarnaar moet de roos verwijzen. Tevens een
mooi souvenir voor de thuisblijvers.

Bentheimer zandsteen

Het Bentheimer goud
In Bentheim ligt het goud op straat. Want het
‘Bentheimer goud‘ is het unieke zandsteen dat
vroeger in meer dan 20 steengroeves werd gedolven. Tegenwoordig is alleen een steengroeve in
Gildehaus nog in gebruik. Waar vroeger 20 tot 30
mannen keihard aan het werk waren, rijden tegenwoordig grote graafmachines. Bij de verwerking
van het steen wordt echter nog steeds veel met de
hand gedaan.
Het kasteel in de stad is het grootste gebouw dat
ooit van dit veelzijdige steen is gebouwd.
Overal in Grafschaft Bentheim zult u Bentheims
zandsteen tegenkomen. Het is over de hele wereld
bekend. Ook tegenwoordig wordt de steen nog als
bouwmateriaal gebruikt, bijvoorbeeld voor de gevels van nieuwe moderne huizen.
Beeldhouwers in ‘Schlüters Kuhle‘
Wie zich graag artistiek op zandsteen wil uitleven,
neemt een kijkje in Schlüters Kuhle. In de stilgelegde steengroeve kunnen geïnteresseerden als
beeldhouwer aan de slag. Ook toekijken kan – een
bezoekje is in elk geval de moeite waard.

Bentheims zandsteen in Australië
De goudkleurige steen is zelfs in Australië te vinden. De Batavia, een VOC-schip, was in 1629 op
weg naar Oost-Indië. Het zonk voor de Australische
kust. In 1970 werd uit het wrak een zes meter hoog
portaal, gemaakt van 137 zandstenen, geborgen.
Het moest worden gebruikt voor een citadel in het
huidige Jakarta. Tegenwoordig is het te vinden in
het Australische Fremantle, in het Western Australian Maritime Museum.
Wat wordt er allemaal van Bentheimer
zandsteen gemaakt?
Kunstenaars houden van het Bentheimer goud
en maken fantastische beelden en andere mooie
kunstwerken van dit veelzijdige materiaal. Ook als
bouwmateriaal is het zandsteen nog steeds heel
populair. Diverse kerken, raadhuizen, stadsmuren
en molens zijn gemaakt van dit goudkleurige steen.
De doopstenen van zandsteen waren in de 12e en
13e eeuw een geliefd exportproduct.

Adres:
Sandsteinmuseum,
Funkenstiege 5
in de kasteeltuinen
www.sandsteinmuseumbadbentheim.de

und 14 schöne

M: 1:45.000

Rundwand

BENTHEIMER
UTE
SANDSTEINRO
erwege
Rund um Bad Bentheim

Radrouten-Karte
Bad Benthe

schaft
rte Oberg–raf
Wanderkaim
Schüttorf
– Gildehaus

De kaarten met het bijbehorende
boekje zijn verkrijgbaar bij de VVV.

Een bezoek aan het Zandsteenmuseum is een
must. Het ligt aan de voet van het kasteel. De
openingstijden zijn afhankelijk van het seizoen.
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U bent met de fiets of wandelt graag? Maak
dan op de 17 km lange route kennis met het
Bentheims zandsteen. De route is verkrijgbaar bij de VVV of in het Zandsteenmuseum.
U komt langs bezienswaardige plaatsen en
langs de enige steengroeve waar nog steeds
zandsteen wordt gedolven.
/ Verkauf:
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Er zijn echter wel andere belangrijke
bouwwerken van Bentheims zandsteen:
· Koninklijk Paleis in Amsterdam
· Dom in Utrecht
· Rathaus Münster
· Zandsteenmuseum in de kasteeltuinen
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Duurzaamheid heeft nooit vrij
Wij zijn Fairtrade Town: kom eens langs
Sinds maart 2019 mag Bad Bentheim zich
‘Fairtrade Town‘ noemen. Wij nemen onze
verantwoordelijkheid en willen het onderwerp duurzaamheid in onze stad meer op de
kaart zetten. We willen de handen ineenslaan,
ideeën bedenken en samenwerken met andere partnersteden. In het kader van ‘Fairtrade
Town‘ worden regelmatig evenementen en tentoonstellingen georganiseerd. Ook u bent van
harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Want
duurzaamheid heeft nooit vrij.
Vaste dag voor geïnteresseerden
· Elke eerste dinsdag van de maand
18.00 uur in het Rathaus
Bijeenkomst van de stuurgroep
Ook bezoekers van Bad Bentheim zijn van harte
welkom om bij de stuurgroep aanwezig te zijn
en van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

Tip van Olesa
Schleicher-Dies
ge(coördinator
iktw
on
ijke
meentel
ntBe
d
Ba
in
keling
heim): “Vraag de
winkeliers naar fairtrade producten”
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MET KINDEREN DE KASTEELSTAD ONTDEKKEN
Bennie heeft een paar tips voor kinderen verzameld.
Bij alle uitstapjes in deze brochure die bijzonder geschikt zijn voor kinderen, is een afbeelding van ons
landschaap Bennie te vinden.
Een bezichtiging van het kasteel is een must als u
met kinderen op pad bent in Bad Bentheim. Neem
met de kids een kijkje in het verleden en bewonder de kerker, de indrukwekkende wapenrustingen,
oude schatten uit het vorstenhuis en nog veel meer.
Via een oude stenen trap bereikt u de muur waar
u overheen kunt wandelen en waarvandaan u zelfs

het Teutoburgerwoud kunt zien liggen.
Hoe zouden de mensen zich vroeger hebben gevoeld toen ze hier stonden? Hier komt de geschiedenis weer echt tot leven. Maak ‘s avonds zeker
een keer een wandeling door het centrum met de
nachtwachter. Een unieke ervaring (meer daarover
op pagina 30) en een onvergetelijke belevenis voor
de kinderen. Zo creëert u mooie vakantieherinneringen met het hele gezin. Meer over het kasteel
op pagina 4.

Waar je als kind van hield,
blijft voor altijd in je hart.
Khalil Gibran

AVONTURENSPEELTUIN AAN DE
VOET VAN HET KASTEEL
De inwoners van Bad Bentheim weten hoe ze
zandkastelen moeten bouwen, of beter gezegd,
hoe ze zandsteenkastelen moeten bouwen. Ga
met de kinderen op ontdekkingstocht in de kasteeltuinen van Bad Bentheim. Hier kunnen de
kleintjes met uitzicht op het kasteel hun eigen
kleine zandkasteel bouwen, klimmen en klauteren in de klimrekken of van de glijbaan suizen.

De avonturenspeeltuin ligt aan de voet van het
kasteel. Ook aan de volwassenen is gedacht. Er
zijn voldoende bankjes met ridderlijk uitzicht te
vinden. En terwijl de kids zich uitleven, kunt u
alvast over het volgende uitstapje nadenken.
Minigolfen misschien?
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Ridderspelen in Bad Bentheim
Middeleeuws schouwspel voor het hele gezin
zijn de riddertoernooien: twee keer
per dag vechten de ridders een legendarische strijd uit.

Ieder jaar in het eerste weekend
van mei worden de kasteeltuinen
van Bad Bentheim vier dagen lang
omgetoverd tot een middeleeuws
decor. Minnezangers, vuurspuwers,
goochelaars, bijlwerpers en ridders zwaaien dan de scepter. Zie,
hoor, ruik en proef het leven van de
mensen in de tijd van de koningen
en de kasteelvrouwen. Op de middeleeuwse markt komt de geur van
vers brood en andere lekkernijen u
tegemoet. U ziet ridders in hun harnas te paard en te voet. Hoogtepunt

In het eerste weekend van december is er naast de Adventsmarkt
ook nog een idyllische kerstmarkt
bij het kasteel te vinden. De standhouders en de bezoekers komen
uit Nederland en Duitsland – een
grenzeloze kerstmarkt dus. In
70 kerstachtig versierde houten

Datum: Eerste weekend van mei
Tickets en meer informatie zijn verkrijgbaar bij de VVV.

Kerstmarkt in Bad
Bentheim is ‘Best
Christmas City 2019‘

KERSTSFEER IN
BAD BENTHEIM
In het laatste weekend van november is de aftrap van de kerstperiode in Bad Bentheim met de
Adventsmarkt op het marktplein.
Een zes meter hoge piramide wijst
u de weg. Ook de grote kerstmarkt
in het bos op de ‘Diele Niehaus‘ is
een bezoek waard. Een must-see!

Bijzonder spectaculair is het evenement ‘Ridders van de donkere nacht‘
dat in de avonduren plaatsvindt. Het
is een toernooi in het schijnsel van
fakkels met een vuurspektakel en
een gigantisch vuurwerk.

hutten worden handgemaakte streekproducten
verkocht.

Bentheim wisDe inwoners van Bad
elk jaar weer
ten zelf al lang dat ze
markt op poeen fantastische kerst
k een vakjury
ten weten te zetten. Oo
vestigd. Bad
heeft dit nu officieel be
rste plaats beBentheim heeft de ee
as City 2019‘
haald als ‘Best Christm
steden tot
in de categorie kleine
20.000 inwoners.

Een plaatje van
een kerstmarkt!
Naast de geur van
glühwein dringt ook
de heerlijke geur van de ‘Grafschafter Schoosollen‘ uw neus binnen. Op de kerstmarkt kunt u zien
hoe deze traditionele koek boven
het open vuur met een ijzer wordt
gebakken.
In de kerstperiode mag een bezoek
aan Bad Bentheim niet ontbreken!
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Nog meer leuke uitjes
voor gezinnen:
· Zwemmen in Badepa
rk Bad Bentheim (pagin
a 12)
· Op verkenningstocht
in het bos – Educatief
bo
spad (pagina 14)
· Bad Bentheim in het
donker verkennen – Ro
nd
lei
ding
met de nachtwachter (pa
gina 30)
· Hoe leefden ridders vro
eger? Bezichtiging van
het kasteel (pagina 28)
· Dieren met de verrekijk
er bewonderen in het
Gi
ldehauser Venn (pagin
· De molenaars aan he
a 18)
t werk zien (pagina 26)
· Toneelstuk in het open
luchttheater van Bad Be
ntheim (pagina 22)
· De dierenwereld ontde
kken en naar hartenlust
spelen
in de dierentuin van No
rdhorn (pagina 42)
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Het station van Bad Bentheim:
Beste station van Duitsland
Diverse landelijke en internationale media, zoals
Der Spiegel, WDR en het Engelse BBC, berichtten
over het station in Bad Bentheim. Zelfs bij de Duitse
variant van Lotto Weekend Miljonairs, ‘Wer wird
Millionär’, kwam het station voorbij.

Bad Bentheim ging gelaten om met deze domme
pech en kon in plaats van spot rekenen op een heleboel positieve publiciteit. Google op internet naar
‘Bahnhof Bentheim‘ en u zult een groot aantal video’s en artikelen vinden.

Waarom is het station van
Bad Bentheim zo beroemd?
Reizigers moesten in 2016 met hun koffers door de
ramen van het stationsgebouw klimmen om de perrons te bereiken. Reden was een te hoog gebouwd
perron – een foutje in de planning. De perrons konden alleen via één raam in de stationshal worden
bereikt.

Het beroemde raam is te zien in het stationsgebouw – en de perrons bereikt u gewoon via de deur.

Reizigers hadden ook buitenom kunnen gaan, maar
het werd een attractie om door dit raam te klimmen. De foto’s gingen de hele wereld over. Het
kleine station van Bad Bentheim is tegenwoordig
wereldberoemd en een echt pronkstuk.
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Een heel
fijn station
Station van het Jaar 2019
In dit jaar werd het station van Bad
verkozen tot Station van het Jaar

Bentheim
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Het bonte Bentheimer varken
Schattige ﬂaporen en zwarte vlekken zijn kenmerken van het bonte Bentheimer varken. De locals
noemen het liefdevol het ‘Swatbunte‘. Het is enkel
te danken aan fokker Gerhard Schulte-Bernd uit Isterberg dat dit ras niet uitgestorven is. Hij had in
de jaren '90 de laatste Bentheimer varkens in zijn
stal. Met 22 zeugen en twee beren heeft hij het
ras als enige fokker weten te behouden. En met
succes.
Tegenwoordig is het Swatbunte het beste varkensvlees dat er te krijgen is. Niet alleen in de regio,
maar in heel Duitsland geniet dit varken bekendheid. Het hoge vetaandeel maakt dat het vlees
extra lekker smaakt.

Opeten om het te behouden
Er bestaat een speciale fokvereniging voor het
behoud van het Bentheimer varken. Het is in heel
Duitsland een delicatesse. Zelfs in het buitenland
wordt het vlees geserveerd. Het devies luidt: ‘Opeten om het te behouden‘. Probeer daarom zeker de
specialiteiten gemaakt van dit varkensvlees. Gun
uzelf goed vlees. En mocht u niet in de gelegenheid
zijn om naar Bad Bentheim te komen, vraag dan uw
lokale slager naar het bonte Bentheimer varken.

Tip voor de kids:
In de dierentuin van
Nordhorn zijn de varnkens te zien. Hier ku
ntjes
rke
nen de kleine va
knufge
worden geaaid en
essstr
em
feld. Ze zijn extre
leuk
t
he
n
bestendig en vinde
n.
om bezoek te krijge

entheimer VARKE
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En ik dan?
Het Bentheimer Landschaap
Bennie, hoe zouden we jou nu kunnen vergeten. Natuurlijk
vertellen we over jou. Of wil je zelf iets vertellen?
Bennie: Ja, ik vertel heel graag iets over mezelf. Ik ben een Bentheimer Landschaap. Veel mensen denken dat ik een ‘Heidschnucke‘-schaap ben, maar dat klopt niet. Ik ben een veen- en heideschaap en heb spierwitte, mooie wol, ongeveer 4 tot 5 kg per jaar.
Zelfs om mijn staart zit wol, die veel langer is dan bij andere schapen. Omdat ik zulke lange poten heb, ben ik het grootste schaap
dat er is. Rond mijn ogen, aan de puntjes van mijn grote oren en
aan mijn poten heb ik donkere vlekken. In Grafschaft Bentheim
past iedereen heel goed op mij. Want er bestaan niet meer zoveel
schapen van mijn ras.
Ik heb al heel wat van de wereld gezien. Neem eens een kijkje op
Instagram:
#bennieeinschafaufreisen.

Neem je mij ook mee op reis door Bad Bentheim?
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VAN BAD BENTHEIM NAAR
MÜNSTER EN OSNABRÜCK
Münster – Domstad en decor van Tatort
Maak kennis met de studentenstad Münster: hier
kunt u winkelen, cultuur snuiven of u onderdompelen in de geschiedenis. De stad ligt op nog geen
uur rijden. Münster is het best bereikbaar via de
A31.

Bad Bentheim: dé plek om vakantie te vieren. Want
vanuit hier kunt u een uitstapje maken naar twee
populaire grote steden. Na een dag in de drukte
van de stad keert u terug naar Bad Bentheim om
lekker uit te rusten.
Münster en Osnabrück: deze steden liggen op nog
geen uur reizen van Bad Bentheim. U kunt op het
beroemde station van Bad Bentheim op de trein
stappen en met de auto bent u binnen vijf minuten
op de snelweg.

TIP:
Doe de torenwachtster van de St. Lamberti in
Münster de groeten van onze nachtwachter Johannes Thier, zie interview op pagina 30.

Osnabrück – Vredesstad
De stad in Nedersaksen heeft veel te bieden. Met de
trein staat u vanuit Bad Bentheim binnen 45 minuten
in het centrum. Zo blijft er genoeg tijd over om te
winkelen en de oude binnenstad te verkennen.

Groningen
0,5 uur
2,5 uur

Emden
1,5 uur
2,5 uur

Bremen
2,25 uur
1,75 uur

NI
Amsterdam
2 uur
2,25 uur

NL

Ootmarsum
Enschede
0,5 uur
0,5 uur

Nordhorn
0,3 uur
Bad Bentheim
Ochtrup/Gronau
0,25 uur
Münster
1 uur
1 uur

Osnabrück
1.04
1
uurStd.
38 Min.
0,5
uur

Hannover
2,5 uur
1,75 uur
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Lekker weg in
eigen land
Heimwee naar huis? Nederland is niet ver weg. Vraag bij de
VVV naar onze grensoverschrijdende fietsroutes.

TWEE PLAATSEN ZIJN WAT ONS
BETREFT EEN BEZOEK MEER DAN WAARD:
Ootmarsum - Kunstenaarsstad
Kunst, kleine steegjes en mooie geveltjes. Dat is Ootmarsum
in een notendop. Wandel door de knusse binnenstad, geniet van een kop koffie verkeerd of laat u meevoeren door de
kunst. Want Ootmarsum is een mekka voor kunstliefhebbers.
Ton Schulten is de bekendste Nederlandse kunstenaar die in
Ootmarsum woont. Hij wilde kunst maken zoals geen ander.
En dat is hem gelukt. U hebt zijn landschapsmozaïeken vast al
eens gezien.
Enschede - Veelzijdige weekmarkt
Het hoogtepunt van Enschede is de weekmarkt. Elke dinsdag
en zaterdag worden op het Van Heekplein vis, kaas, bloemen
en andere koopjes aan de man gebracht. Zeker een bezoekje
waard.

UITSTAPJES IN DE BUURT
Gronau - Muziekstad in Noordrijn-Westfalen
Vanuit Bad Bentheim ben je zo in de muziekstad Gronau.
Highlight is het Rock'nPop-museum, waar de Duitse rocklegende Udo Lindenberg u via een multimonitor persoonlijk
welkom heet. Zo hebt u de geschiedenis van de popmuziek
gegarandeerd nog nooit beleefd. Informeer u over actuele
tentoonstellingen en evenementen in Gronau.
www.gronau-inside.de
Nordhorn – Waterstad, dierentuin en winkelen
Reis met de trein naar de op een na grootste stad in Grafschaft Bentheim. Nordhorn heeft veel te bieden. Bezoek de
dierentuin of geniet van een boottochtje op de Vecht. Wie in
alle rust wil winkelen, is in Nordhorn aan het juiste adres. Ook
met de fiets is Nordhorn goed bereikbaar.
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BAD BENTHEIM –
BRON VAN AVONTUUR
Met het gezin, met vrienden of met collega’s: in
Bad Bentheim is het ook voor groepen goed toeven. Ga op teamuitje naar de kasteelstad of geniet
van een onvergetelijk samenzijn met opa, oma en
de kleinkinderen. Alle arrangementen zijn inclusief
eten en drinken.

Hieronder vindt u een deel van onze arrangementen, van boogschieten tot zandsteen bewerken en
van een riddermaal tot whiskyproeverij. Niets van
uw gading gevonden? Neem dan gewoon contact
met ons op voor een arrangement op maat.
Tel.: +49 (0) 5922 98330 | info@badbentheim.de

Dit zijn onze huidige basisarrangementen:
Culinair
Genieten van een riddermaal
Dineren in het kasteel
Beregezellige economische analyse
Proef het verleden
Whiskyproeverij
Een heerlijke fietstocht naar Nederland

Sportief
Missie Robin Hood
Boogschieten in Sherwood Forest
Tussen hemel en aarde
Abseilen van het kasteel

All-in golfarrangement
Sla een balletje in de natuur

Artistiek
Zilveren sieraden
Je eigen sieraad maken
Schilderen met acrylverf
Laat uzelf van uw artistieke kant zien
Speksteen
Kunstwerk van speksteen maken
Zandsteen
Aan de slag met Bentheims goud

Cultureel
Verover kasteel Bentheim
Ga op tijdreis naar de Middeleeuwen

de rondleiding
Meer informatie over
en de
met de nachtwachter
29.
te vinden op pagina
is
n
stadsrondleidinge

Cultuur met een culinair tintje
Met de dienstmeid, de nachtwachter en het
manusje-van-alles op reis door de tijd
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My Camper is
my Castle
45 camperstaanplaatsen in de kasteeltuinen
U hebt uw huis altijd bij zich, omdat u op reis bent
met de camper? Parkeer uw huis op wielen dan eens
op onze centraal gelegen camperplaats bij de kasteeltuinen. Met exclusief uitzicht op het romantische
kasteel.

Ab 18 Jahren ∙ Ausweispflicht ∙ Suchtrisiko – Beratung unter: www.bzga.de ∙ www.spielbanken-niedersachsen.de

Het is niet ver naar de stad met haar mooie straatjes
en steegjes. Bakkerijen, restaurants en winkels zijn
om de hoek. Speel ter afsluiting van de dag nog een
partijtje minigolf of maak nog een wandeling door
de kasteeltuinen.

ROULETTE
Minimum

1€

Faciliteiten:
Ca. 45 staanplaatsen en 6 stroompunten met elk 6
aansluitingen (€ 0,50 per kwh), Mogelijkheid tot het
lozen van afvalwater en het legen en reinigen van het
chemisch toilet, Drinkwateraansluiting (8 liter: € 0,10
/ 80 liter: € 1), Gebruik van de douches (€ 1), Prijs
staanplaats: € 10 per dag (incl. toeristenbelasting en
Welcome Card, die recht geeft op kortingen in Bad
Bentheim).

AUSFLUG INS

GLÜCK!
Genießen Sie spannende Unterhaltung mit

AMERICAN ROULETTE
und BLACK JACK
Di–Sa, 19–2 Uhr
oder an unseren

GLÜCKSSPIELAUTOMATEN
täglich 14–2 Uhr

Ochtruper Straße 38
48455 Bad Bentheim
Telefon 05922 9876-0
www.spielbank-bad-bentheim.de

FREI-

GETRÄN

KE

Jeden
:
Donnerstag

CASINOTA G

Bitte beachten Sie:
Einlass ab 18 Jahren und nur
mit Personalausweis oder
Reisepass – KEIN Führerschein.

ACTION&&ENTSPANNUNG!
ENTSPANNUNG!
ACTION
freuenunsunsaufaufSie!
Sie!
WirWirfreuen

FAMILIENBAD
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Ihre Wohlf

N ATURFREIB
Natürlich Bade

www.badepark-bentheim.de

AD

spaß!

Badepark Bentheim GmbH & Co. KG
Zum Ferienpark 1 • 48455 Bad Bentheim
Telefon: 0 59 22 - 99 945 - 0 • info@badepark-bentheim.de

Moderne Medizin
in historischem Ambiente
Die Fachklinik Bad Bentheim schaut bereits auf eine
300-jährige Geschichte zurück. Von der Entdeckung der
heilenden Schwefelquelle 1711 bis heute ist das Handeln
der Klinik stets dem Ziel verpflichtet, Menschen zu helfen.
Für die Fachbereiche Rheumatologie, Kardiologie, Dermatologie und Orthopädie stehen insgesamt 435 Betten
für unsere Kurgäste und Patienten zur Verfügung. Neben
unserem breiten Behandlungs- und Anwendungsspektrum

bieten wir Ihnen außerdem ein vielfältiges Angebot an
Vitalkuren und Wellness-Programmen.
Unsere zahlreichen Freizeitangebote können sowohl von
Patienten als auch Kurgästen wahrgenommen werden.
Minigolf, Fahrradverleih, Wanderwege sowie das Haus des
Kurgastes mit Billard- und Kreativraum und das Café Sole
tragen zur aktiven Freizeitgestaltung bei.
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Thermalsolebad mit Sport-, Therapie- & Außenbad ·
Wassergymnastik & Aqua-Fitness · Sauna & Dampfbad ·
Massage · Wellness-Programme · Kosmetik „nature-spa“ ·
Solarium · ThermeCard · vielfältige Gutscheinangebote

Bentheimer Rückenkonzept · Schmerztherapieprogramm ·
Ambulante Rehabilitation · Präventionstraining · Individuelle
Leistungsdiagnostik · Sportmedizinische Vorsorge ·
Trainingsplanung
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