Routebeschrijving Monumententocht Geesteren (oorspronkelijk 12/13 september 1998).
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Start erve Effink, Huyerenseweg 40/a
Hier vindt u het eerste monument van de route.
Huyerenseweg vervolgen (richting Tubbergen).
Op nummer 38 aan de Huyerenseweg treft u het tweede monument aan op het erf van de familie Wulferink.
Huyerenseweg vervolgen (richting Tubbergen).
Eerste driesprong linksaf (Meyersweg).
Op nummer 23 aan de Meyersweg treft u het derde monument aan op het erf De Meyer.
Meyersweg vervolgen.
Bij kruispunt met Denekamperweg rechtsaf (fietspad).
Weg vervolgen tot rotonde.
Bij rotonde rechtsaf richting Tubbergen.
Na ongeveer 200 meter linksaf, u komt dan bij het vierde monument nl. de Grote Geesterse Molen.
Terug richting rotonde.
Bij rotonde richting Geesteren (Denekamperweg).
Eerste kruispunt rechtsaf (Booymansweg).
Booymansweg vervolgen.
Op nummer 14 aan deze weg treft u het vijfde monument aan, nl. erve Booyman (thans Ribhouse Texas)
Booymansweg vervolgen.
Bij driesprong rechtsaf (Schotboersweg).
Aan de Schotboersweg 7 treft u de boerderij aan van erve Schollink (thans bouwkundigbureau E. Meinders).
Schotboersweg vervolgen.
Bij driesprong met Langeveenseweg rechtsaf.
Na ongeveer 100 meter linksaf (Vermolenweg)
Vermolenweg steeds blijven vervolgen
Na het bruggetje treft u aan de Vermolenweg 24 een schaapskooi aan op het voormalige erve Eversboer
(thans Dijkhuis).
Vermolenweg vervolgen.
Na de volgende brug eerste weg linksaf (Bragersweg).
Bragersweg vervolgen.
Na ijzeren brug eerste weg linksaf (Bragersweg).
Het volgende monument treft u aan bij de eerste boerderij (huisnummer 12), nl. erve De Brager.
Bij driesprong linksaf (Vinckenweg).
Bij eerste kruising rechtsaf (Breemhaarsweg)
Voorrangsweg (Vriezenveenseweg) oversteken (uitkijken)
Delmaweg
Bij driesprong met Geesterseveldweg linksaf (verhard fietspad volgen).
Voorrangsweg (Haarbrinksweg) oversteken (uitkijken).
Aan u rechterhand ziet u op nummer 39 het volgende monument, nl. het kruidenierswinkeltje van Bosman.
Terug naar het fietspad.
Haarbrinksweg vervolgen richting Geesteren.
Op de rotonde rechtdoor.
100 meter na de rotonde linksaf (Kotmanstraat).
Bij driesprong met Vriezenveenseweg rechtsaf.
Na ongeveer 100 meter linksaf (Kampboerlaan).
Hier treft u het volgende monument aan, nl. erve Kampboer.
Kampboerlaan vervolgen (erve Kampboer links laten liggen).
Bij driesprong met Langeveenseweg rechtsaf.
Aan de driesprong Langeveenseweg/Dorpsstraat treft u 2 monumenten aan, nl. recht voor u het pand van de
dames Kock (thans Silderhuis) en de St. Pancratiuskerk aan u rechterhand.
Bij driesprong Langeveenseweg/Dorpsstraat linksaf (richting Tubbergen)
Bij driesprong (schilder Hemmer) rechtsaf (Huyerenseweg)
Het laatste monument van de route staat aan de Huyerenseweg 46, nl. erve Hamer.
Huyerenseweg vervolgen tot eind-/beginpunt.
Erve Effink, eindpunt van de route.

De route is 15,4 km lang.
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