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‘Elephant Parade’ is een grote openluchttentoonstelling
met tientallen gedecoreerde olifanten kunststandbeelden.
De olifanten hebben het formaat van een werkelijke babyolifant. 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.

PART

Daytona Sea
by Narin Kantawong

OF

De wereldtentoonstelling die eerder onder meer in Hong Kong,
New York, Bangkok, Londen, Amsterdam, Rotterdam en Ootmarsum heeft
plaatsgevonden, strijkt van 20 september t/m 31 oktober 2021 neer in Twente. In de
gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen zijn de prachtig beschilderde
olifanten te bewonderen.

IT

EIGEN ONTWERPEN

Speciaal voor Elephant Parade hebben de lokale kunstenaars Ton Schulten, Paul Eertman,
José Reuvekamp, Rob Kaspers en Shireen Eyer een olifant met een eigen ontwerp
gedecoreerd. Tijdens de parade van vorig jaar in Ootmarsum hebben Ton Schulten, René
Leuveld, José Reuvekamp en Maureen Knobben met een eigen ontwerp deelgenomen.
Een aantal zijn dit jaar wederom in de routes opgenomen.

WANDELROUTES

Het wandelboekje bevat drie aparte wandelroutes. Eén in Ootmarsum, waar je langs 25
olifanten kunt wandelen. Eén in Denekamp, waar je 15 olifanten kunt bekijken en één in
Oldenzaal waarbij je langs 6 olifanten komt die in de binnenstad staan. In totaal zijn er
maar liefst 70 kleurrijke olifanten in heel Noordoost Twente te zien. Langs deze
olifanten is een fietsroute van in totaal 165 km uitgezet. Deze lange route is opgesplitst in
een aantal fietslussen, ‘slurven’ genaamd. De lengte hiervan bedraagt tussen de 45 en 55
km. De vier slurven staan in een speciaal Elephanten Parade fietsrouteboekje. Alle
routes én een handige overzichtskaart zijn gratis verkrijgbaar bij de VVV’s en Tourist
Info’s in Ootmarsum, Denekamp, Oldenzaal, De Lutte, Beuningen, Losser, Tubbergen en bij
diverse andere toeristische locaties.

Meer informatie over de Elephant Parade:
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ROUTEBESCHRIJVING WANDELROUTES
Dit routeboekje bevat drie wandelingen. Een wandeling van 3,8 km (of 6,4 km) in
Ootmarsum. Een wandeling van 2,5 km in Denekamp en in Oldenzaal kun je een
wandeling van 3,8 km maken.
De beschreven route staat in de blauwe tekstblokken en tevens is de route én alle
locaties waar de olifanten te vinden zijn op een handig kaartje aangegeven.

ROUTE OOTMARSUM 25 olifanten
plattegrond ootmarsum
ROUTE DENEKAMP 15 olifanten
plattegrond denekamp
ROUTE OLDENZAAL 6 olifanten
plattegrond oldenzaal
Kunstenaars 2021 in the picture
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OOTMARSUM

a

1e straat links, Ton Schultenplein en
direct weer rechts, Grotestraat. Hier staat
olifant nr. 3

a

De route start bij de VVV in Ootmarsum
De 1e olifant staat op de Markt. Ga direct
rechtsaf de Gasthuisstraat in.

Truth in the Jungle
by Thiti Suwan
Dumbo
by Kim Roeleveld

Dumbo was het winnende ontwerp van Kim. Ze
deed vorig jaar mee met de tekenwedstrijd op de
Dinkellandse basisscholen. Haar ontwerp werd op
een olifant geschilderd en reist nu met de parade
mee over de hele wereld.

Markt
VVV Ootmarsum-Dinkelland

1

a

“De verborgen schoonheid van de natuur is het
naast elkaar bestaan van dieren en het bos, en
het is zo’n kostbare en prachtige relatie die slechts
een paar mensen echt waarderen, koesteren en
beschermen.”

Ondernemers Grotestraat: ‘t Bakhoes - Royal
Exclusive Body Fashion - Loft
Dumak - Ophuis Optiek 3
Belmondo Mode

a

Na 50 mtr. voor café De Wal linksaf smal
paadje in. Einde links en direct weer rechts het
steegje, de Kapelstraat in. Houd links aan.
Na 100 mtr. staat bij Bon Bien olifant nr. 2

Na 150 mtr. de 2e straat rechts nemen. Dit is
de Westwal. Bij het Stadshotel staat olifant nr. 4.
Westwal vervolgen en het 1e voetpad tussen
woonhuizen a/d linkerkant inslaan.

u
Hier verkrijgbaar
handgemaakte
chocolade olifantjes
bbekbekijk hier het
assortiment

Bon Bien Chocolaterie
Kapelstraat 11
bon-bien.nl
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Cowphant
by Studio Phantasma

“Is het nu een koe of een olifant?
Of wellicht allebei?
Soms zijn dingen gewoon niet
wat ze in eerste instantie lijken”

Punk
by Narong
Wannasa

Stadshotel Ootmarsum
Westwal 1
stadshotelootmarsum.nl

4

De angst die we ervaren in duisternis en nachtmerries zou gelijk moeten zijn aan de angst voor
een wereld zonder olifanten
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a

a

Het voetpad komt uit op de Wortelboerstraat, deze oversteken en het stadspark
Engels’ Tuin inwandelen.
Hier staat olifant nr. 5

Nature will Overcome
work in progress

Volg de stippelroute langs wandelpad
langs de Kuiperberg. Je wandelt via een hele
mooie route weer terug naar de Almelosestraat. Ga hier rechtsaf.

Elephant
by Mika

Statement olifant tegen plastic vervuiling.

Deze olifant is gemaakt door de Franse straatartiest “Mika” tijdens Elephant Parade Nantes.

Engels’ Tuin Ootmarsum
Sigarenspeciaalzaak Jos Brummelhuis
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a

Hotel Wyllandrie
Tichelwerk 1
wyllandrie.com

67

a

Na 200 mtr. staat bij Hotel ‘t Wapen
van Ootmarsum olifant nr. 6.

Het stadspark aan de linkerzijde verlaten.

Lange route: Op de Almelosestraat rechtsaf.
De voorrangsweg nieuwe Almelose straat oversteken en linksaf. Doorlopen tot Hotel
Wyllandrie. Hier staan olifanten nr. 66 en 67.
Korte route: ga links op de Almelosestraat en
ga verder met olifant 8.

Dripfant
by Studio Eleven75

We love Mosha
by Studio Chiang Mai

Hotel Wyllandrie
Tichelwerk 1
wyllandrie.com

66
6

Mosha, de inspiratie voor de Elephant Parade.
Door een landmijn verloor ze haar linker voorpoot.
Ze werd opgenomen in het olifantenziekenhuis
waar ze de eerste olifant ooit was die een beenprothese kreeg aangemeten.

Hotel ‘t Wapen van Ootmarsum
Almelosestraat 20
wapenvanootmarsum.nl

6

‘Druppelen’ is een techniek die gebruikt wordt in
‘action painting’, waarbij chaotische maar speelse
vormen worden gecreëerd die het oog uitdagen en
de verbeelding prikkelen.

7

aa

a

Almelosestraat vervolgen, gaat over in Oldenzaalsestraat. De Palthestraat oversteken en
weg vervolgen. Na 50 mtr. linksaf het wandelpad langs de Molenbeek volgen. (bij Artica). Aan
het eind rechtsaf en vervolgens na 50 mtr. weer
linksaf. Loop nu rechtdoor richting het
Commanderieplein. Hier staat olifant nr. 7

Nima Nima
by Mayoly Ruiz

“Het leven gaf me de mogelijkheid om te reizen.
Ik merkte dat vriendelijkheid overal aanwezig zou
moeten zijn, ongeacht geloof, nationaliteit of ras.
Onwetendheid maakt onze verschillen groter,
tolerantie, begrip en vrede worden moeilijker. Wat
er echt toe doet, is vriendelijkheid en zorgzaamheid”

Denekamperstraat blijven volgen. Bij
rotonde links aanhouden en de Denekamperstraat blijven volgen. Bij winkelcentrum de
Meierij staan olifanten nr. 9 en 10.

BMW Concept
Lac Rose
by BMW Motorrad

Ondernemers Commanderieplein: Othmar Bierbrouwerij - Gasterij Oatmössche Openluchtmuseum Ootmarsum
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a

Deze interpretatie is geïnspireerd op de R 80 G/S
Paris-Dakar Model, een iconische rallymotor in de
jaren 80

Ondernemers de Meierij
De Meierij

9

a

Via de tuin van de Commanderie richting
de visvijver (schaatsbaan) lopen. Ga links
langs de vijver richting de sporthal en de
basisschool. Houd links aan richting de Vijverstraat. Blijf deze volgen tot einde,
Denekamperstraat. Hier links, bij Twente
Toer staat olifant nr. 8

Na bezoek terugwandelen, rechts aanhouden. Via het voetgangerspad langs het
Gezondheidsplein kom je op de Molenstraat
uit.

Mom
by Laura Giardino

Raffles Landing
by Diana Francis

Twente Toer Ootmarsum Rent & Event
Denekamperstraat 36
twentetoer.nl

86

8

Sir Thomas Stamford Raffles was een Brits
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië.
In 1819 stichtte hij op de zuidpunt van het
schiereiland Malakka een vrijhandelspost, die zich
ontwikkelde tot het huidige Singapore.

“Wie heeft Dumbo vermoord?”
Ondernemers de Meierij
De Meierij
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a

Op de Molenstraat links en direct weer
rechts, De Marktstraat inlopen. Na ca. 100
mtr. staat (zit) olifant nr. 11.

Daytona Sea
by Narin Kantawong

Mrs. Manhattan
by Selwyn Senatori

Mijn idee van de perfecte zee is: vrij van afval en
gevuld met alle prachtige zeedieren, waaronder zelfs
land- en luchtdieren! Tegenwoordig worden zowel de
oceanen als de bossen bedreigd door de mens. Het
zou beter zijn als de mensheid ervoor zou kiezen om
onze planeet te koesteren en de moeite zou nemen
om de natuur te beschermen...

Ondernemers Marktstraat:
Chapeaux Schoenen en meer
De Duizendpoot

11

a

10

Geïnspireerd door de hectiek van het leven in The
Big Apple. ‘...De klok tikt. Van club naar bar, de ene
cocktail na de andere drinken in het centrum van
New York. Niet weten waar je wakker wordt.
Mevrouw Manhattan, meesteres van de nacht.
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Op de Markt de 1e straat rechts,
Schiltstraat. Hier staat olifant nr. 14.

Singacat
by Sakchai
Pengprakhon

Love Sees no Colour
by Maureen Knobben

12

Ondernemers de Markt
Brasserie Rien Schulten
Stadscafé de Guldene Crone

a

Iets verderop aan de Markstraat - Markt
staat olifant nr. 12

Ondernemers Markt-Marktstraat:
Pierik Fashion
Sigarenspeciaalzaak Brummelhuis
Scooter Ootmarsum
Elle & Lui

Aan dezelfde Markstraat - Markt staat (zit)
ook de volgende olifant nr. 13.

‘Omdat liefde geen kleur ziet...’Deze olifant is
ontworpen door Maureen Knobben. De kunstenares
met haar galerie in Ootmarsum is bekend om haar
bijzondere schilderijen en kleurrijke sculpturen en
glasobjecten. Speciaal voor de parade 2020 ontwierp ze ‘Love sees no Colour’

Ondernemers Schiltstraat
Studio Damhuis
Hebbez Ootmarsum

Net als olifanten heeft de Singacat schattige oren.
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a

Iets verderop voor het Museum Ton
Schulten staan olifanten nr. 15 en 16.

Samenspel
by Ton Schulten
Eigen Ontwerp
by Ton Schulten

Deze, witte olifant
krijgt een ontwerp van
kunstenaar Ton Schulten

?

Colour me Beautiful
by Diana Francis

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

a

Linksaf, de Grotestraat inwandelen en
daarna direct de 1e straat links, de Dwarsstraat. Iets verderop rechts is de Galerie
van José Reuvekamp, zij schildert olifant
nr. 17 live tijdens deze parade.

Museum Ton Schulten
Ton Schultenplein 1
tonschulten.nl

15

16

Familie en vrienden, deze relaties brengen vreugde
en de zin van het leven met zich mee. De kracht die
voortkomt uit de steun van familie, staan voor de
rechte lijnen en strepen. De cirkels zijn onverwachte
momenten die een glimlach op ons gezicht brengen.

12

18

Een deurtje verder voor het pand van
Bloemen Mode staat olifant nr. 19.

?
Deze kleinere, nu nog witte olifant wordt voorafgaand aan de parade live beschilderd door de
Ootmarsumse kunstenares José Reuvekamp

17

Kommer i
Kerkplein 23 a
kommeri.nl

a

Live Painting
by José Reuvekamp

Galerie José Reuvekamp
Dwarsstraat 2
josereuvekamp.com

De Dwarsstraat volgen, dit wordt later
Kerkplein. Voor het pand van Kommer i
aan de rechterkant staat olifant nr. 18

Golden Peacock
by Kunakorn Meunpaeng

Bloemen Mode
Kerkplein 21
bloemenmode.nl

19

Een pauw staat voor rijkdom, verjonging en
eeuwigheid terwijl de kleur rood symbool staat voor
moed, kracht en passie. Mijn doel is om deze twee
elementen te combineren in het ontwerp van deze
olifant om deze wensen door te geven aan iedereen
die hem ziet.
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a

Kerkplein volgen. Linksaf Kerkplein
verder volgen. Hier staat olifant nr. 20

a

Kloosterstraat blijven volgen. 1e straat
links, de Putstraat in. Einde Putstraat
rechtsaf. Op het Kerkplein is olifant nr. 22,
het kunstwerk van Paul Eertman te zien.

?
Live Paining
by Paul Eertman

Angel’s Elephant
by Angel Martinez Acosta

Angel (21 jarige artiest met syndroom van Down) is
non-verbaal en houdt ervan zichzelf uit te drukken
door middel van kunst. Olifanten en honden zijn
zijn favoriete dieren, daarom gaf zijn vader hem de
Elephant Parade Artbox cadeau. Hij won in 2020 de
Art Box Competitie.

Deze, nu nog witte olifant wordt voorafgaand aan
de parade live beschilderd door de Ootmarsumse
kunstenaar Paul Eertman

Kerkplein
STOFD

20

a

Op ditzelfde Kerkplein staat voor de
kerk een unieke olifant, nr. 23
Tevens einde van de wandeling.

“Welkom Koning
der Olifanten”

We love Mosha
by Studio Chiang Ma

14

21

22

a

Kerkplein volgen. Bij driesprong rechtsaf, de Kloosterstraat in. Bij Boudoir staat
olifant nr. 21.

Kloosterstraat
Boudoir
STOFD

Kerkplein
Paul Eertman
eertman.com

Mosha, de inspiratie voor de Elephant Parade.
Door een landmijn verloor ze haar linker voorpoot.
Ze werd opgenomen in het olifantenziekenhuis
waar ze de eerste olifant ooit was die een
beenprothese kreeg aangemeten.

Kamphuis Transport
Kerkplein
kamphuis-ootmarsum.nl

23

Kunstobject waarbij het speciaal koninklijk transport
van de olifanten wordt uitgebeeld. Hier zie je de
“Koning der Olifanten” achter op een vrachtwagen
zitten, hij wordt vervoerd door een chique lakei die
achter het stuur zit.
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WANDELING

CENTRUMROUTE: 3,8 KM
TOTALE ROUTE (+STIPPELROUTE)
6,4 KM

14

OOTMARSUM

© OpenStreetMap

Start stippelroute

15

DENEKAMP

a

a

De route start bij de VVV in Denekamp.
Olifant nr. 26 staat op het Nicolaasplein.
Volg daarna de Oldenzaalsestraat.

Na bezoek aan olifant nr. 28 weer
terug lopen naar de Oranjestraat en deze
straat oversteken. Na Blokhuis Meubelen
rechtsaf een doodlopend weggetje inlopen.
Je wandelt richting het Stationsgebouwtje.
Daarna verder richting Marktplein/Lange
Voor.

22

Amulet
by Nopparuj Chenarn

Ondernemers Nicolaasplein: Mensink
Schoenen en Sport, Hotel de Schout
Bakkerij de Winter, Brummelhuis

Patchie Indigo
by Patricia Collins

“Ik dacht aan mijn vakanties naar Azië en de prachtige stoffen, tempels en paleizen die ik heb gezien.
Genoeg inspiratie om meer olifanten te schilderen.”

26

a

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

Aan de Lange Voor staat olifant nr. 29.
Langs Jumbo en EP Molendijk lopen. Bij de
B. Hoogklimmerstraat aangekomen rechtdoor oversteken en een smal (fiets) paadje in:
Kokstuunke. Einde paadje bij de Musketier ga
je linksaf, Grotestraat volgen, deze gaat over in
Brinkstraat.

Rothkophant
by Sona Mirzaei

27
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28

a

Olifant nr. 27 staat aan de Oldenzaalsestraat. Ter hoogte van Blokhuis Meubelen
de Oranjestraat oversteken en richting het
winkelplein lopen. Daar staat olifant nr. 28

Ondernemers Oldenzaalsestraat: Busscher
Woonadviseurs, Blokhuis Meubelen,
HUBO Denekamp

Ondernemers Oranjestraat: Plus Jan ter
Steege, Weusthuis Makelaardij,
Welkoop, 2 Women, Reinerink

Deze olifant is een eerbetoon aan de Amerikaanse
schilder Mark Rothko.

Holy Cheese!
by Esther Springer

Ondernemers Lange Voor: VWZ Notarissen,
Jumbo Kuipers Denekamp, EP Molendijk

29

Olifanten en muizen... Holy Cheese! Niet de beste
vrienden. In dit geval begrijpen we waarom.. Deze
olifant houdt van zijn Hollandse kaas, maar hij is
niet de enige, zoals je kunt zien...
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a

a

Op de hoek bij M en H Mode staat olifant
nr. 30 . De Brinkstraat vervolgen. Na 70 mtr.
voor huisnr. 18, rechtsaf een wandelpad in,
Synagogepassage.

Iets verderop in de Vledderstraat
staat olifant nr. 32

Ms. Stripey
by Studio Chiang Mai

Rainbow Reef
by Nara Street

“De gezondheid van onze oceanen en riviersystemen is van invloed op de gezondheid van ons
land en de wezens die het bewonen. Rainbow Reef
laat de rijkdom aan kleuren, vormen en soorten die
in een koraalrif leven zien.”

Ondernemers Brinkstraat: M en H Mode,
Oude Lashof, Studio Más, Wolbert
Communiceert, Quin Hair&Beauty
Tats by Mi, Rob’s Versshop

Strepen zijn tijdloos, net als deze olifant. Mevrouw
Stripey is de perfecte metgezel voor iedereen met
een goede smaak en een geweldige stijl.

30

Trade Winds
by Diana Francis

Chics of Dumbo
by Ceet Fouad

20

32

Vanaf Eetcafé Melkbeernke volg je de
Nordhornsestraat richting de rotonde. Ter
hoogte van Deterink staat olifant nr. 33.
Rechtsaf, langs bakker Kienhuis de Brandlichterweg volgen. Daarna de 1e weg rechts, de
Van der Heijdenstraat inlopen.

a

31

Ondernemers Vledderstraat:
Boetiek KiJan, Twents Eetcafé
Melkbeernke, H.W. Smit Holding,
Kowal BV.

a

De passage komt uit in de Vledderstraat.
Hier linksaf slaan. Olifant nr. 31 staat hier.

Ondernemers Vledderstraat
Bloembinderij Lobke Nijhuis, La Bomba
MKB Denekamp

22

De ‘chics’ van Ceet portretteren emoties en
persoonlijkheden door zijn kleurrijke humoristische
benadering van het bekritiseren van de moderne
samenleving die in zijn ogen alleen maar ‘volgers’
voortbrengt, bang om als individuen op te vallen en
‘chicken-out’!

Ondernemers Nordhornsestraat: Autobedrijf
Tijkorte, Deterink Financieel Advies, Sandra’s
Hairfashion, Slagerij Kappelhof, Bakker
Kienhuis, Cafetaria AnyTyme,
33
Roesthuis Tuinmachines

Trade Winds staat voor de passaatwinden die een
historische en nautische snelweg voor handel hebben gecreëerd en zo hebben bijgedragen aan het
succes van de handel in het moderne Singapore.

21

a

a

Na ca. 180 mtr. kom je aan bij het pand
van de voormalige huishoudschool, daar
staat olifant nr. 34. Na bezoek de Van der
Heijdenstraat blijven volgen.

Rechts aanhouden en richting de
Eurowerft lopen. Tegenover Eetcafé de
Zaak staat olifant nr. 36

22

Panalai
by Tikkywow

Pensamente Vivo
by Julia Black

“Olifant Pensamente Vivo gaat over design en licht.
Over je verstand en lef, je durf om dingen te doen.

Ondernemers Van der Heijdenstraat:
TiMaX Bouwadvies, Silderhuis
Makelaardij, MKB Denekamp

34

Het licht en de kleuren worden 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.

Doorlopen richting winkelplein de
Eurowerft. Daar staat olifant nr. 37.
Bij de Marskramer rechtsaf het paadje richting de Vledderstraat pakken. Daar linksaf
de straat inlopen.

a

Bollywood
Action Hero
by Johan Manschot

35
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36

a

Bij de achterzijde van de Sint Nicolaaskerk
aangekomen rechtsaf langs de panden Heemhoes en Huize Keizer en vervolgens rechtsaf het
Nicolaasplein opwandelen. Daar vind je olifant
nr. 35

Nicolaasplein
Gemeente Dinkelland

Ondernemers Eurowerft: Eetcafé de Zaak,
Heinink Media, HEMA Denekamp,
De Marskramer, MKB Denekamp

“Hoor het ongehoorde. Wat als de olifant een geluid
zou maken?” Dat was het eerste dat bij bij muzikant
Loli Lam opkwam. Hij heeft de olifant een muzikaal
tintje te geven om hem te laten “zingen” door het
lichaam van de olifant te omhullen met koperen
buizen.

Karminha
by Phil Alexandrino

Ondernemers Eurowerft: DA Drogist Marieke,
Marie & Peer, Morsink Multimedia, De Kapsalon,
Koehorst Adviesgroep, Fashion 365

37

Een modern zonnepaneel verandert in olifanten die
op hun beurt weer in vogels veranderen en uiteindelijk in vissen. Geïnspireerd door Escher. De mix van
kunst en duurzaamheid in een prachtig patroon van
transormatie tussen menselijk handelen en de reactie
van de natuur. Boeddhisten noemen het karma.
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a

Iets verderop in de Vledderstraat staat
olifant nr. 38
Daarna op de driesprong linksaf, de
Grotestraat inwandelen.

De laatste olifant, nr. 40 is ook te
vinden in de Grotestraat.
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Funky Shoes
by Sasa Ostoja

Elephant
by Pedro

Deze olifant is gemaakt door de Franse straat
artiest “Pedro” tijdens Olifanten Parade in Nantes

Ondernemers Vledderstraat: Label Mode,
Stapeltje Geluk, Hofland Optiek, Het
Visboertje, Koopman Vastgoed BV

Olifanten zijn majestueuze wezens die onze liefde
en respect nodig hebben en natuurlijk een paar
funky schoenen;-)

Ondernemers Grotestraat: De Wethouder,
Wortelboer Mode, SIZZ Dessous,
MKB Denekamp

38

40

a

Een klein eindje verder staat in de
Grotestraat olifant nr. 39

Dumbo - Kim Roeleveld

Alluring Lotus
by Nopparuj Chanarn

Ondernemers Grotestraat
De Galerie, De Musketier,
Kapsalon Chez Nicole

24

39

De lotusbloem wordt in veel verschillende culturen
beschouwd als een symbool van zuiverheid en
verlichting. Kraanvogels worden gezien als een
symbool van geluk, een lang leven en geluk. Met die
twee gecombineerd, brengt deze olifant gewoon
het beste!

Kim Roeleveld won de tekenwedstrijd die op de scholen
in Dinkelland werd georganiseerd in 2020. Haar tekening
was het winnende ontwerp
en is nu in Ootmarsum te zien.
Replica’s zijn verkrijgbaar in
de shop.
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WANDELING
ROUTE: 2,5 KM

DENEKAMP

© OpenStreetMap
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De route start bij de Tourist Info in
Oldenzaal. Olifant nr. 51 staat aan de
Grootestraat. Ga daarna links de Groote
Markt op.

In het winkelcentrum staat olifant nr. 53.
Via de uitgang bij de Albert Heijn het winkelcentrum verlaten en rechtsaf de Noordwal
volgen.

Stories
by Akibo Lee
The Wild Fairy
by Annatar Jeerasuwan

“Feeën zijn net als olifanten zelden te vinden. Ze
verbergen zich én beschermen de bossen waarin ze
zich bevinden. Ze zijn een prachtig mysterie.”

Ondernemers Grootestraat: Kasteel Mode,
De Zuivelhoeve, Setso,
Vindom, Rabobank

51
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De kunstenaar baseerde zijn ontwerp op zijn
originele schetsen, gemaakt voor zijn zoon en om zijn
liefde voor gezinnen te delen. Hij zet zich in om bedreigde dieren te redden en roept de mensheid op om andere
soorten geen pijn te doen en de enige planeet die we
hebben te beschermen.

Na de basisschool links voetpad nemen.
De Tulpstraat oversteken en rechtdoor de Deken
Scholtenstraat volgen. Bij supermarkt Jumbo
Kuipers staat olifant nr. 54

Na Brasserie Le Sourire links de passage
naar winkelcentrum De Driehoek pakken.
In het winkelcentrum staat olifant nr. 52 .
Rechtdoor de uitgang richting winkelcentrum
Vijfhoek nemen.

Oon Ai Siam
by Tikkywow

Deze olifant is ontworpen door grafisch kunstenaar
Tikkywow uit Thailand. Hij heeft meerdere
ontwerpen voor Elephant Parade gemaakt.
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Winkelcentrum De Driehoek:
Ondernemers De Driehoek

Winkelcentrum Vijhoek:
Ondernemers Vijhoek
Ondernemers Vijfhoek

Jumbo Kuipers
by Björn en Marlies Kuipers

Jumbo Kuipers
Deken Scholtenstraat 38-44
jumbo.com

54

Supermarkteigenaar en (ex) internationaal voetbalscheidsrechter Björn Kuipers en zijn vrouw Marlies
hebben het ontwerp voor de Jumbo-Kuipers olifant
bedacht. De olifant heeft als kernwaarden “Samenwerken & Respect voor elkaar” meegekregen. Deze
kernwaarden gelden tijdens voetbalwedstrijden,
maar zijn ook belangrijk in de supermarkt.
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Daarna Herman Bodestraat, Eschstraat,
Ootmarsumsestraat, Haverstraat, Bentheimerstraat het Stadspark 1862 inwandelen.
Via Potskampstraat, Fonteinstraat, Scholtendijk het Maetmanpad in. Je bent nu in het
Kalheupinkpark, daar staat olifant nr. 55

Het verhaal van mosha
Mosha is de inspiratie voor Elephant Parade en
ze hebben beloofd haar de rest van haar lange
en gelukkige dagen te steunen. Mosha betekent ster in de Karen-taal en is de naam van ‘s
werelds eerste olifant die een beenprothese
heeft gekregen, nadat hij een ledemaat had
verloren aan een landmijn op de grens tussen
Thailand en Myanmar. Toen Mosha nog maar
zeven maanden oud was, liep ze in de jungle
met haar moeder, een houtkapolifant, toen ze
op een landmijn stapte en een deel van haar
rechtervoorpoot verloor. Mosha had het geluk een mahout te hebben gehad die om haar
gaf en genoeg middelen had om contact op te
nemen met Friends of the Asian Elephant, de
thuisbasis van ‘s werelds eerste olifantenziekenhuis, waar ze met spoed naartoe werd gebracht.
Haar leven werd gered en haar wond werd
behandeld, maar Mosha begon zowel eten als
gezelschap te mijden.

Golden Clover
by Nartkanok Lao-Amata

a

Vervolgends via de Grevinkhoflaan, Scholtenhoeklaan, Hofmeijerstraat, rechtsaf Paradijsstraat, Marktstraat, Groote Markt, Kerkstraat
naar het Plechelmusplein. Na de Smulhoek rechts,
Grootestraat. Bij Tourist Info Oldenzaal staat
olifant nr. 56. Eindpunt van de route

Kalheupinkpark:
Gemeente Oldenzaal
Gelderman Stichting

55

?

Naarmate Mosha groeide, moest ze een nieuwe prothese krijgen en nu ze 14 jaar oud is, is
ze een gezonde en levendige jonge olifant met een lang leven voor de boeg. Ze zal elk jaar
een nieuwe prothese nodig hebben totdat ze op 20-jarige leeftijd stopt met groeien.

Live Painting
by Rob Kaspers

Tourist Info Oldenzaal
Grootestraat 35
Gemeente Oldenzaal
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Mosha was niet de eerste en zal ook niet de laatste olifant of man zijn die gewond raakte
door landmijnen. Een verontrustende 16 van de 77 provincies van Thailand worden nog
steeds getroffen door landmijnen, en het Friends of The Asian Elephant (FAE) Hospital heeft
in de loop der jaren meer dan een dozijn van dergelijke verwondingen behandeld. Opnieuw
leidden toeval en fortuin tot een ontmoeting met Dr. Therdchai Jivacate, een orthopedisch
chirurg die Mosha haar eerste beenprothese maakte van plastic, zaagsel en metaal, dat
haar gewicht kan dragen (volwassen olifanten wegen ongeveer 5 ton) en ook bieden haar
mobiliteit, broodnodig in een actieve en ondeugende jonge olifant!

De Oldenzaalse kunstenaar Rob Kaspers is
wederom gevraagd om een olifant te beschilderen
voor Elephant Parade. In 2019 heeft hij ook al een
olifant mogen maken, deze is opgenomen in de
kudde die rondreist over de hele wereld.

Elephant Parade is een sociale
onderneming en organiseert
‘s werelds grootste kunsttentoonstelling van versierde
olifantenstandbeelden om
bewustzijn en fondsen te
werven voor het behoud van
olifanten, aangezien experts
zonder onze hulp voorspellen
dat de bedreigde Aziatische
olifant binnen de komende 30
jaar zou kunnen uitsterven.
Doe mee en help de olifanten
te redden door Elephant Parade te steunen.

Deze parade te zien
bij Hotel Wyllandrie
in Ootmrasum

v

“Daar waar de zon schijnt als goud, groeit het
klavertjevier als geluksbrenger”

Mosha Global
by Studio Chiang Mai
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KUNSTENAARS IN THE

PICTURE

EIGEN ONTWERPEN
Voor de 2020 parade ontwierpen de Ootmarsumse
kunstenaars Ton Schulten, Maureen Knobben, René
Leuveld en José Reuvekamp al een eigen olifant. Dit jaar
zijn Ton Schulten en José Reuvekamp wederom van de
partij en samen met Paul Eertman ontwerpen ze voor de
2021 parade weer een mooie kleurrijke olifant. In
Oldenzaal zal kunstenaar Rob Kaspers aan de slag gaan
en in Vasse is kunstenares Shireen Eyer aan ‘t werk.
Loop vooral langs voor een praatje en kom kijken naar het
proces!

shireen eyer
jose reuvekamp

josereuvekamp.com

ton schulten
tonschulten.nl

rob kaspers

Paul
Eertman
eertman.com
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BRENG EEN BEZOEKJE AAN EEN VAN
ONZE ELEPHANT PARADE SHOPS
Van verschillende ontwerpen uit Elephant Parade worden miniatuurolifantjes
gemaakt, deze worden met de hand beschilderd en in beperkte oplage
uitgegeven. Bij de VVV in Ootmarsum en Denekamp, Tourist Info Beuningen en
Tourist Info Oldenzaal is een Elephant Parade shop ingericht en worden de
replica’s te koop aangeboden. Een originele Elephant Original is een heel
bijzonder cadeau om te geven en om te bezitten.
Elke olifant is met de hand
beschilderd door getalenteerde kunstenaars en maakt
deel uit van een exclusieve
limited edition serie. Van
elke verkochte olifant wordt
een deel gedoneerd aan het
goede doel; de bescherming
en behoud van de Aziatische
olifant.
De olifanten worden geleverd in een mooie zwarte geschenkdoos, met een
hologram van echtheid en een certificaat met de artiest, serie, productienummer, jaartal en paradeplaats.
De olifant staat bekend om zijn wijsheid, kracht en als symbool van geluk. In de
kunst van Feng Shui brengt het energieën van schoonheid, stille kracht, vriendelijkheid, vruchtbaarheid en majesteit naar je huis, kantoor of waar je je olifant
ook plaatst. Om die positiviteit in je ruimte te verwelkomen moet je er wel voor
zorgen dat je olifantenreplica naar binnen is gericht, bij voorkeur net binnen
dichtbij de voordeur.

ELEPHANT PARADE SHOPS zijn te vinden in:
VVV Ootmarsum, Markt 9 in Ootmarsum
VVV Denekamp, Nicolaasplein 8 in Denekamp
Tourist Info Beuningen, Beuningerstraat 71 in Beuningen
Tourist Info Oldenzaal, Grootestraat 35 in Oldenzaal

