Wandeltocht “rondje Oele” (4,6 km)
Een afwisselende wandeling
vanaf het rustpunt “Erve het Geurts”

U kunt aan het eind van de wandeling nog even
nagenieten bij ons rustpunt.
Met een lekkere kop koffie of thee.

De wandeling voert u door een landelijke omgeving in Oele
(verouderd ook: Eule, Nedersaksisch: Eul genoemd).

Wandeltocht “rondje Oele” (4,6 km)

14. Ga over de brug van de watermolen en volg het pad tussen de weilanden.

Start
1. Vanaf de parkeerplaats gaat u rechtsaf de
weg op.
Buurtschap Oele ligt verscholen in een klein
hoekje zuidwestelijk van Hengelo. In Oele
wandelt u op historische bodem.
Dit blijkt uit een akte uit 1334 waarin de
Havezate Oele met watermolen wordt
genoemd.

15. Op dit punt rechtdoor, zoals u kunt zien zijn we bijna aan het einde van de
wandeling in en rondom Buurtschap Oele gekomen.

In de omgeving van Oele ziet u nog historische boerderijen, zie foto hierboven.
Een boerderij van het Hallehuistype uit 1850 behorend bij het landgoed Twickel
in Delden.

2. Na 300 meter slaat u rechtsaf naar een onverharde weg (Potsweg).

13. Sla rechtsaf richting watermolen

Tegenwoordig bestaat alleen de korenmolen van de Oldemeule nog. Tot circa
1900 lag tegenover de korenmolen een oliemolen. Het huidige molengebouw is
gebouwd in 1690 door Joost Christoffer van Bevervoorde en zijn vrouw Judith
Margareta van Coeverden. Een gevelsteen links van de ingang herinnert aan
deze bouwactiviteiten.
Het gebouw is opgetrokken in vakwerk met deels bakstenen wanden en deels
een planken bekleding. Oorspronkelijk had de molen ook een bovenslagrad,
tegenwoordig rest alleen het onderslagrad. De molen werd gerestaureerd in de
jaren 1971-1976.
Tegenwoordig is de watermolen in handen van de Stichting Landgoed Twickel
en wordt er door vrijwilligers graan gemalen. De molen, voorzien van enkele
drempels, is te bezichtigen.

3. Kort daarna slaat u weer rechtsaf op onderstaand wandelpad. Voorbij een
huis aan de rechterkant, loopt u gewoon rechtdoor. (let op dit pad kan soms wat
drassig zijn).

Een buurtschap is een kleine bewoonde plaats met een eigen naam maar
zonder officieel middelpunt zoals een kerk of een marktplein.

Vele jaren heeft in Oele de dikste eik van Nederland gestaan, bij hoeve Vörger
aan de Albersdijk links in weiland. In 1910 had de boom volgens stukken uit het
huisarchief Twickel een omtrek van 6.70 meter.

4. Bij deze splitsing (foto rechts)
vervolgt u het pad naar links.

5. Het pad in de bocht blijven volgen tot u bij een boerderij komt.

Op 10 augustus 1925 wordt de eik getroffen door de beruchte "cycloon" van
Borculo, die ook in Twente grote schade aanricht. In een verslag van de
Twentsche Courant staat dat de dikke boom van Oele door de cycloon geheel
van haar kroon is beroofd.
Op 1 juni 1927 krijgt de eik de genadeklap door een tweede zware windhoos,
die bekend staat als de cycloon van Neede. De eik is daarna nog in dode
toestand blijven staan tot 1946, waarna de restanten zijn gerooid. Een schijf van
de stam wordt nog altijd bewaard in het Natuurmuseum in Enschede.

12. Loop rechtdoor naar de Albersdijk.

6. De wandeling via het erf voorzetten.

Dankzij de geïsoleerde ligging waant u
zich rondom het gebied in Oele nog in
een klein paradijs. U laat het drukke
verkeer rondom Oele snel achter u.

7. Aan het eind van dit brede zandpad (Geurdsweg), rechtdoor over verharde
weg (Oelersteeg)

Boerderij Hofplaats (Albersdijk 20) is een van de 3 rijksmonumenten in Oele.

8. Eerstvolgende zandpad rechts (Oelerschoolpad).

9. U loopt hierover het erf van Groot Avest (Rijksmonument, thans Bed &
Breakfast), loop rechtdoor bij het hek.

10. Vervolg dit pad richting de Oelerbeek.

11. Wat een idyllisch plekje, loop rechtsaf over het bruggetje, in het voorjaar ziet
u, als u geluk heeft, bosanemonen.

