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ELEPHANT PARADE OOTMARSUM 0

‘Elephant Parade’ is een grote openluchttentoonstelling 
met tientallen gedecoreerde olifanten kunststandbeelden. 
De olifanten hebben het formaat van een werkelijke baby-
olifant. Het doel van Elephant Parade is om aandacht te 
vragen voor de bescherming en het behoud van de 
Aziatische olifant. Een belangrijk deel van de opbrengsten 
van een Elephant Parade wordt daarom hieraan besteed.

De wereldtentoonstelling die eerder onder meer in Hong Kong, 
New York, Bangkok, Londen, Amsterdam, Rotterdam en Laren heeft plaatsgevonden, 
strijkt van 15 september tot 30 oktober 2020 neer in Ootmarsum. In de straten van 
Ootmarsum en het buitengebied van Noordoost-Twente zijn de prachtig beschilderde 
olifanten te bewonderen. Iedere olifant is een uniek kunstwerk, beschilderd door  (inter)
nationale artiesten, ontwerpers en zakenmensen zoals Tommy Hilfiger, Katy Perry, 
Bryan Adams, Khloe Kardasian, Richard Branson, Jan des Bouvrie en Hardwell. 

EIGEN ONTWERPEN
Speciaal voor Elephant Parade Ootmarsum hebben de kunstenaars Ton Schulten, 
Maureen Knobben, José Reuvekamp en René Leuveld een olifant met een eigen 
ontwerp gedecoreerd.

WANDELROUTE
Een wandelroute van 3 kilometer leidt je langs alle 27 olifanten in het centrum van 
Ootmarsum. In de directe omgeving staan nog eens 11 olifanten. Langs deze olifanten is 
een fietsroute van 60 km en een autoroute van 70 kilometer uitgezet. Alle routes zijn 
gratis verkrijgbaar bij VVV Ootmarsum-Dinkelland en bij diverse andere toeristische 
locaties.

Meer informatie over de Elephant Parade:
www.elephantparade.com
www.ootmarsum-dinkelland.nl

o

Festa 
by Tolentino Sant’Anna  
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AANDACHT VOOR BESCHERMING EN 
BEHOUD AZIATISCHE OLIFANT

Elephant Parade is een initiatief van Marc en Mike Spits. Zij kwamen 
dertien jaar geleden op vakantie in Thailand terecht bij een olifantenziekenhuis 
dat geen geld had om uit te breiden. Een van de patiënten was Mosha, een 
zwaargewonde babyolifant die haar onderbeen verloor toen ze op een 
landmijn stapte. Dat was het moment waarop Spits niet alleen een cheque 
wilde uitschrijven, maar ook iets structureels wilde doen om de Aziatische 
olifant een toekomst te bieden. Mosha leeft nog steeds.

De gedecoreerde olifant Mosha staat tijdens Elephant Parade Ootmarsum bij 
de VVV waar ook de wandelroute start.

VERKOOP REPLICA’S
Van verschillende ontwerpen uit Elephant Parade worden replica’s gemaakt, 
variërend van 10 cm tot 75 cm hoog. Deze miniatuurolifantjes worden met de 
hand beschilderd en in beperkte oplage gemaakt. Bij de VVV in Ootmarsum 
en Denekamp is een Elephant Parade shop ingericht en worden de replica’s te 
koop aangeboden.  

BE PART

OF IT
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Mosha, de inspiratie voor de Elephant 
Parade. Deze geschilderde olifant wordt 
gekenmerkt door de traditionele 
Noord-Thaise kleuren en patronen op haar 
poot

1

We Love Mosha Chiang Mai
by BoonyUtain Wonjgai

ROUTEBESCHRIJVING  WANDELROUTE

De route start bij de VVV in Ootmarsum, 
Markt 9. Daar staat ook de 1e olifant 
Mosha, zij is de inspiratie voor de  
Elephant Parade.
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De 3e olifant vind je aan 
dezelfde Markt bij Galerie 
Maureen Knobben. Volg nu de 
Marktstraat.

Op de Markt staat de 2e 
olifant.   

Als je eenmaal een echte Nederlandse 
stroopwafel hebt geproefd, dan word je 
verliefd op deze heerlijke wafel gevuld met 
karamel. Het is dé culinaire beleving van 
Holland. Dit was de basis voor de Original 
Waffleplant.

‘Omdat liefde geen kleur ziet …‘  Een 
prachtige olifant ontworpen door Maureen 
Knobben. Deze kunstenares met haar 
galerie in Ootmarsum is bekend om haar 
bijzondere schilderijen en haar kleurrijke 
sculpturen en glasobjecten. Speciaal voor 
de Elephant Parade Ootmarsum ontwierp 
ze ‘Love Sees no Colour’.

a

a

3

2

Love Sees no Colour
by Maureen Knobben

Original  Waffleplant
by Studio  Phantasma

Galerie  Maureen Knobben
Markt 7
maureenknobben.nl

Brasserie Rien Schulten
Markt 5
rienschulten.nl

In den Guldene Crone
Markt 10
stadscafe.nl
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a

a

Aan de rechterzijde maak je 
kennis met de 4e olifant  

Vervolgens krijg je gelijk links 
de 5e olifant. Vervolg de 
Markstraat.

5

4 Golden Lotus
by Stefan Philips

Lana Eden 
by Rattanaplo Taja

“Een symbool van Boeddha. Dit gaat over 
de stand van zijn Olifantenkoning op de 
lotus van de grote koninklijke parasol 
Eden.”

Witte lotus bloemen en gouden pagodes 
worden al generaties lang geassocieerd 
met het culturele erfgoed van Thailand. 
Het goud symboliseert verlichting en 
eeuwigheid, de witte lotusbloem zuiver-
heid en harmonie en de groene bladeren 
zijn het symbool van hoop. Met olifant 
Golden Lotus komen al deze symbolen

samen om de sterke, vreedzame en 
intelligente Aziatische olifanten te eren 
en hen de kracht te geven te overleven 
en te groeien.

Chapeaux Schoenen
Marktstraat 5
chapeaux-schoenen.nl

De Duizendpoot
Marktstraat 2
deduizendpoot.nl
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a

a

Wandel verder, aan het einde zie 
je de 6e olifant.

Op de hoek Markstraat – 
Oostwal vind je de 7e olifant

7

6 I want to be Pink 
and Fluffy Too

by Shunyam

Tamteh
by Yusof Gajah

Deze mooie roze olifant is geïnspireerd op 
een zwerm flamingo’s aan de kustlijn.

Perfect passend in de zwart-wit kunstserie 
van deze ontwerper is olifant Tamteh. 
Een ode waarmee de kunstenaar aangeeft 
begaan te zijn met het lot van de olifant op 
deze planeet.

Ondernemers Marktstraat:
Brummelhuis  I  Scooter
Elle & Lui  I   Café de Poort

Hoek Marktstraat en Oostwal
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a

a

Bayon
by Utain Wonjgai

Mosaïc with Birds
by Yansuwat  Intatong

9

8

Vervolg de straat, deze gaat nu 
over in de Denekamperstraat. 
Na ongeveer 150 meter staat 
bij Hotel De Rozenstruik olifant 
nr. 8.

Loop een klein stukje terug en ga 
na ongeveer 90 meter rechtsaf 
richting de winkelstraat De 
Meierij. Daar staat de 9e olifant.

Een kinderdroom is altijd leuk. Verhalen 
over de lucht, de bomen en de dieren. 
Het zijn geweldige en hele mooie 
herinneringen. Mosaïc with Birds is 
gebaseerd op zo’n kinderdroom.

Olifant Bayon, vernoemd naar de 
Bayon-tempel in Angkor in Cambodja. 
Deze van zandsteen gebouwde tempel 
stelt de (tempel)berg Meru voor; 
thuisbasis van de Deva’s uit de 
hindoeïstische mythologie.

Hotel De Rozenstruik
Denekamperstraat 15
rozenstruik.nl

Ondernemers de Meierij
De Meierij
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a

D’Orophant
by Theo  MacKaay

11

10

Als je verder de winkelstraat
inloopt, dan staat daar olifant 
nr. 10. Nadat je deze hebt be-
zichtigd loop je een klein stukje 
terug en ga je rechts het 
Gezondheidsplein op. Via het 
voetgangerspad kom je op de 
Molenstraat uit.

Op de Molenstraat rechtsaf, daarna de 1e 
straat links, de Molendwarsstraat. Deze 
gaat over in de Kapelstraat, daar rechts 
aanhouden. Aan het einde linksaf de 
Schiltstraat in. Daar staat olifant nr. 11.

Volgens deze kunstenaar is er maar één 
belangrijk aspect: ‘Een olifant is goud 
waard!’

Emotie en betovering: dat is de kleurrijke 
wereld van kunstenaar Ton Schulten 
(1938, Ootmarsum). Een wereld in 
harmonie en vrede. Een “samenspel” tus-
sen mens en dier, waarin we allemaal een 
rol spelen om die wereld in harmonie en 
vrede te bereiken.

Ondernemers de Meierij
De Meierij

Museum Ton Schulten
Ton Schultenplein 1
tonschulten.nl

Samenspel
by Ton Schulten 
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Inlichtingen VVV Ootmarsum-Dinkelland (0541-291214)      11
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12

Go Mobi 
by José Reuvekamp 

De inspiratie voor olifant Bindi komt voort 
uit de Aziatische traditie om olifanten te 
decoreren met verf en juwelen. Het paars 
en goud zijn niet voor niets gekozen. Ze zijn 
verwijzingen naar koninklijk en trots, 
passend bij de olifant.

LIVE SCHILDERING
Deze, nu nog witte olifant wordt tijdens de 
tentoonstelling live beschilderd door 
kunstenares José Reuvekamp. 

Galerie José Reuvekamp
Dwarsstraat 2
josereuvekamp.com

Bindi
by Catherine Knowles

Vervolg de Schiltstraat waar je 
de 12e olifant zult aantreffen. 
Aangekomen bij het pleintje 
(Markt) ga je rechtsaf het 
Kerkplein op.

Houd rechts aan en ga dan de 1e 
straat rechts, de Dwarsstraat. 
Aan de linkerkant staat olifant 
nr. 13.

a

a

Ondernemers Schiltstraat:
De Pastorie  I   Studio Damhuis   I
Pierik Fashion  I  Hoeve Westeresch
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15

14 Ootmarsum
by René Leuveld

Cowphant
by studio Phantasma

De Cowfant; is het nu een koe of een 
olifant? Of wellicht allebei? Soms zijn 
dingen gewoon niet wat ze in eerste 
instantie lijken.

De schilderijen zijn te bekijken bij Loft 
Dumak en de VVV in Ootmarsum. 
Houd voor de actie de Facebook pagina 
van VVV Ootmarsum-Dinkelland in de 
gaten.

Ootmarsum, City of Art! 
De prachtige pandjes in Ootmarsum 
waren de inspiratiebron voor René 
Leuveld, zelf reeds jaren kunstschilder in 
dit mooie kunststadje. René is zo 
gecharmeerd van de Elephant Parade dat 
hij naast het ontwerpen van een eigen 
olifant zelfs drie schilderijen van hem, die 
verwerkt zijn in de olifant, gaat weggeven. 

Loft Dumak
Grotestraat 6
loft-dumak.

Hotel van der Maas
Grotestraat 7
vandermaas.nl

Aan het einde van de Dwars-
straat linksaf de Grotestraat 
inlopen. Recht tegenover staat 
de 14e olifant.

Aan de linkerkant in de 
Grotestraat voor Hotel van der 
Maas tref je olifant nr. 15.

a

a
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Three Corners
by Annatar Jeerasuwan

Amulet
by Nopparuy Chenarn

17

16

Ondernemers Grotestraat: 
Home Accent  I  Via Grande I 
Gewoon Mooij  I Home Gifts I 
Morskieft Makelaars

Ondernemers Grotestraat: 
Hebbez  I  Royal Exclusive 
Ophuis Optiek  I  ‘t Bakhoes

Vervolg de Grotestraat waar je 
vervolgens de 16e olifant 
aantreft.

Loop verder in de Grotestraat 
en maak kennis met olifant nr. 
17. Loop de straat uit en ga nu 
rechtsaf bij de Almelosestraat.

a

a

De Amulet is een soort van geluksolifant. 
Versierd met bloemenkransen, verschillen-
de amuletten en geluksbrengers uit 
Thailand. De achterliggende gedachte is 
een lang en gelukkig leven voor alle 
olifanten.

De patronen en kleuren van de inheemse 
bevolking waren de inspiratie voor de 
Three Corners olifant. Op een bijzondere 
wijze is dit geïllustreerd door de 
kunstenaar om prachtige nieuwe patronen 
te creëren.
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Panalai
by Tikkiwow 

Festa
by Tolentino Sant ‘Anna 

19

18

Hotel ‘t Wapen van Ootmarsum
Almelosestraat 20
wapenvanootmarsum.nl

Stadshotel Ootmarsum
Westwal 1
stadshotelootmarsum.nl

Na ongeveer 100 meter zie je 
aan de rechterkant bij Hotel Het 
Wapen van Ootmarsum olifant 
nr. 18.

Ga de 1e straat rechtsaf, Wortel-
boerstraat. Na ongeveer 80 mtr. rechts-
af het voetpad in. Deze komt uit op de 
Westwal waar je rechtsaf gaat. Bij het 
Stadshotel tref je de 19e olifant.

a

Bij olifant Panalai worden het licht en de 
kleuren weerkaatst op het glanzende 
oppervlak. Op deze manier gloeien de 
kleuren tot in de eeuwigheid. Het idee 
hierachter is dat de menselijke cultuur en 
technologie nooit zal stoppen.

Op een speelse en kleurrijke wijze wordt de 
cultuur van het eiland Florianópolis gepor-
tretteerd in olifant Festa. Als je goed kijkt 
ontdek je de mystiek, de folklore, de 
vissen, het culinaire en de architectuur van 
dit mooie eiland.
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Porcelain Patchwork 
by Narcin Kantawong  

Pensamente Vivio
by Julia Black

21

20

Hoek Oldenzaalsvoetpad/ 
Ganzenmarkt

Ondernemers Commanderieplein:  
Othmar bierbrouwerij  
Gasterij Oatmössche 
Openluchtmuseum Ootmarsum

Olifant Pensamento Vivo gaat over design 
en licht. Over je verstand en lef, durf te 
doen.

wijze zijn gebroken stukken porselein aan 
elkaar geplakt. Dit alles is gebaseerd op het 
samenstellen van nieuwe verhalen, nieuwe 
waarden en gevoelens door alle tijden heen.

De kunstenaar van olifant Porcelain Patch-
work was gefascineerd door de oude Chi-
nese porseleinen vazen. Op een bijzondere

Vervolg de Westwal, steek de kruising 
over, je loopt nu op de Oostwal. Ga na 
huisnummer 39 rechtsaf het voetpad in. 
Deze komt uit in de Palthestraat. Ga hier 
rechts en direct weer linksaf de Bleek-
straat in. Aan het einde linksaf, de 
Commanderiestraat in. Steek het Olden-
zaalsvoetpad over en na ongeveer 100 
meter vind je op het Commanderieplein 
olifant nr. 20.

Na bezoek aan het Commanderieplein 
loop je terug naar het Oldenzaalsvoet-
pad. Ga daar rechtsaf. Na 200 mtr. de 3e 
straat linksaf richting NH Kerk, dit is de 
Ganzenmarkt. Op de hoek staat olifant 21.
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Joaquina
by Lucas Milk  

Tata
by Carolina Saidenberg 

22

23

Galerie Marijke Kuiphuis
Kerkplein 22
galeriemarijkekuiphuis.nl

Restaurant ‘t Pläske
Kerkplein 24
restaurantplaske.nl

Bloemen Mode 
Kerkplein 21
bloemenmode.nl

De kunstenaar van olifant Tata was geïn-
spireerd door het natuurbeschermings-
project Tamar in Florianópolis. En dan met 
name de indrukwekkende zeeschilpad die 
vrij zwemt tussen alle vissen.

De grote inspiratie voor olifant Joaquina is 
de Afrikaanse Amarula vrucht. De vorm, de 
smaak en haar geschiedenis.

Op de Ganzenmarkt ga je na ongeveer 
50 meter bij het Sjalotje (beeld van 
vrouwtje met siepel) rechtsaf de Oude 
Wemestraat in. Je bent nu aangekomen 
bij het Kerkplein. Ga hier linksaf en 
ontmoet olifant nr. 22.

Als je iets verder loopt zie je de 
23e olifant.a
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Karminha
by Phil Alexandrino 

 

Golden Clover
by Nartkanok Lao-Amata

24

25

Olifant Karminha vertegenwoordigt duur-
zaamheid. Een modern zonne-
energiepaneel verandert in olifanten die op 
hun beurt weer in vogels veranderen en 
uiteindelijk in vissen die in de zee 
zwemmen. Geïnspireerd door kunstenaar 
MC Escher, beroemd om zijn overgangen 
met optische illusies. De mix van kunst en 
duurzaamheid in een prachtig patroon 
van transformatie en connectiviteit tussen 
menselijk handelen en de reactie van de 
natuur. Boeddhisten noemen het karma.

Golden Clover, daar waar de zon schijnt als 
goud, groeit het klavertjevier als geluks-
brenger.

Loop vervolgens het Kerkplein op richting 
de kerk en steek dit plein schuin over 
langs de fontein met otters. Ga het trapje 
af en loop richting galerie Lambert. 
Vervolg je weg en loop de Kloosterstraat 
in. Hier vind je de 25e olifant.

Boudoir 
Kloosterstraat 6
boudoirnederland.nl

Galerie Lambert  
Kerkplein 8
galerielambert.nl

Kommer i  
Kerkplein 23a
kommeri.nl

Vervolg je route en maak kennis 
met olifant nr. 24.a
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Eigen ontwerp
by  Huize Den Oostenborgh 

Bollywood Action Hero 
by Johan Manschot Dahlgren 

27

26

De bewoners van Huize Den Oostenborgh 
-Welstee hebben hun handen in elkaar 
geslagen en gaan op een kleurrijke eigen 
wijze een olifant ontwerpen. Het resultaat 
van deze kleinere olifant (75 cm) zal 
ongetwijfeld bijzonder zijn.

Centraal voor olifant Bollywood Action 
Hero staan de pure street-vibes in het 
centrum van Mumbai, de Bollywood 
filmposters en de Westerse graffiti. Dit 
alles komt samen in dit ontwerp.

Na Stokerij Sculte ga je linksaf met 
de bocht mee. De Kloosterstraat gaat 
over in de Gasthuisstraat. Hier zie je de 
laatste olifant, nr. 27. Vervolg je weg in 
de Gasthuisstraat en je bent weer bij 
het beginpunt van de Elephant Parade 

Huize Den Oostenborgh-Welstee   
Putstraat 9 
welstee.nl

Ondernemers Kloosterstraat:   
Stokerij Sculte  
Grand Café de Wal

Vervolg je weg in de Klooster-
straat waar je iets verderop 
olifant nr. 26 ziet staan

a



Q
SCAN de QR code
Meer weten over Ootmarsum-Dinkelland? 
Download onze app met alle nieuwtjes en 
wetenswaardigheden en onze fiets- en 
wandelroutes.

VVV OOTMARSUM-DINKELLAND
0541-291214    

info@vvvootmarsumdinkelland.nl 
www.ootmarsum-dinkelland.nl 


