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Activiteiten april 2022 
 

Datum: Activiteit: Locatie: 

Het gehele jaar 
m.u.v. zondag en 
feestdagen 

Torenbeklimming St. Plechelmusbasiliek 
Beklim de 61 meter hoge, imposante toren van 
de St. Plechelmusbasiliek met een Tourist info 
gids. Je brengt een bezoek aan de klokkenkamer 
en wordt in het Lood'n Bonneke beloont met 
een geweldig uitzicht over de omgeving van 
Oldenzaal. 

St. Plechelmusbasiliek  
14.00 uur  
Voor groepen kunnen 
afzonderlijke afspraken gemaakt 
worden.  
€ 5,75 Entreeprijs volwassenen 
€3,75 Entreeprijs kinderen 

Elke dinsdag en 
vrijdag m.u.v. 
feestdagen 

Stadswandeling onder leiding van een gids 
Deze wandeling neemt je mee terug in deze 
geschiedenis. De wandeling door het 
Oldenzaalse centrum begint bij de Tourist info in 
de Grootestraat. De route is circa 2 km lang en 
neemt iets meer dan een uur in beslag. 

Tourist Info Oldenzaal  
13.00 uur 
Voor groepen kunnen 
afzonderlijke afspraken gemaakt 
worden. 
€5,75 Entreeprijs 

Elke maandag en 
zaterdag 

Warenmarkt 
Gezellig winkelen op de markt en tussendoor 
een kop koffiedrinken, een lekker visje eten, of 
toch een stevige hap het kan allemaal in 
Oldenzaal. Ook is er een groot assortiment aan 
groenten, vis, fruit, en kaas. 

Groote markt 
Maandag 12.00 – 17.00 uur 
Zaterdag 09.00 – 17.00 uur 
 

Elke maandag t/m 
zaterdag 

Openstelling St. Plechelmusbasiliek 
Iedere dag zijn enkele vrijwilligers van de 
Vereniging van Basiliekwachten aanwezig voor 
het beantwoorden van vragen en om toezicht te 
houden. 

St. Plechelmusbasiliek 
13.00 – 16.00 uur 
 

2 april Cultuurshock – Workshops voor jongeren van 
14 t/m 24 jaar 
Op zaterdag 2 april organiseert Younglands 
verschillende workshops verspreid door 
Oldenzaal die jou laten zien dat cultuur vooral 
niet saai is. 

Museum Het Palthe Huis 
12.15 – 17.00 uur 
€2,50 Entreeprijs 

3 april Oldtimerdag 
Op 3 april is het zover! Het St. Plechelmusplein 
wordt gevuld met oldtimers.  

Tourist Info Oldenzaal 
12.00 – 17.00 uur 
 

3 april Koopzondag Oldenzaal 
Ga vandaag gezellig de stad in, want het is 
koopzondag! Bekijk de nieuwste mode, eet een 
ijsje of ga gewoonweg de gehele middag op het 
terras zitten. Het kan en het mag! 

Centrum Oldenzaal 
12.00 – 17.00 uur 
 

3 april Verkorte torenbeklimming 
Op 3 april kun je onder leiding van een gids een 
snelle beklimming maken naar het Lood'n 
Bönneke waar je wordt beloond met een 
prachtig uitzicht op de stad en omgeving. 

St. Plechelmus Toren 
13.00 – 16.00 uur 
€3,75 Entreeprijs 

8 april Carnavaleske Kinderwagen optocht 
Jij mag je ook dit jaar weer aanmelden voor de 
Carnavaleske Kinderwagen optocht. Hét feestje 
voor jong en oud, waar niks te gek is en waar 
gezelligheid voorop staat. 

Stadstheater De Bond 
18.30 – 20.30 uur 
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9 april Matthäus Passion 
Hoewel het grootste deel van de tekst van de 
matthäus-Passion bijna 2000 jaar oud is, is de 
boodschap nog steeds actueel. De Matthäus-
Passion vertelt het verhaal van Jezus’ laatste 
dagen. Hij wordt verraden, berecht, gekruisigd 
en begraven.  

St. Plechelmusbasiliek 
19.00 – 23.00 uur 
Kaart verkoop bij Stadstheater De 
Bond 

9 april Slöttelzoaterdag 
Dit jaar wordt ook weer de receptie van de 
Stadsprins van Oldenzaal gehouden bij 
Rouwhorst. Deze receptie is uitgegroeid tot een 
daverend feest met livemuziek in de grote zaal, 
het voorcafé en de kelder. 

Party Centrum Rouwhorst 
13.00 uur 
€5,00 Entreeprijs 

9 april 't Grote Ol'nzelse Kuuk’n Festival 
De kinderoptocht in de Boeskoolstad wordt een 
kopietje van de Grote Twentse Carnavalsoptocht 
met mooie prijzen. 

Centrum Oldenzaal 
 

10 april Grote Twentse Carnavalsoptocht 
Carnaval in Oldenzaal is al vele tientallen 
jarenlang een bijzonder begrip in Twente en ver 
daarbuiten. Eén van de hoogtepunten van het 
Carnaval boven de grote rivieren is de optocht 
van de Boeskoolstad Oldenzaal. 

Centrum Oldenzaal 
13.30 uur 

10 april Palmpasenoptocht rond basiliek 
Op palmzondag is het in veel plaatsen in 
Noordoost-Twente een traditie om deel te 
nemen aan een Palmpasenoptocht. Kinderen 
met een prachtige versierde Palmpasen lopen 
dan in een optocht door het centrum van o.a. 
Oldenzaal. 

Centrum Oldenzaal 
12.00 uur 
 

10 april Zotte Zondag 
Een geweldig feest, de ideale plek om een mooi 
feestje te bouwen na afloop van de Grote 
Twentse Carnavalsoptocht! Het programma is 
volop in voorbereiding en we hebben in ieder 
geval diverse DJ’s op de agenda.  

Party Centrum Rouwhorst 
16.00 uur 
Niet leden: €10,00 
Honoraire leden: €7,00 

11 april Rosenmontagbal 
Carnaval Dendert Door; een mega carnavalsfeest 
bij Partycentrum Rouwhorst. Nog een dag goed 
carnaval vieren doen we met zijn allen op 
Rosenmontag. 

Party Centrum Rouwhorst 
16.00 uur 
Niet leden: €10,00 
Honoraire leden: €7,00 

11 april Kindercarnaval Optocht 
De kinderen van Oldenzaal in de hoofdrol. Alle 
kinderen van Oldenzaal kunnen hieraan 
deelnemen, alleen of met een groep. 

Centrum Oldenzaal 
13.00 uur 
 

13 april Een avond met David van Reybrouck over zijn 
boek revolusie 
Vijf jaar lang werkte David Van Reybrouck aan 
zijn monumentale Revolusi. Hij interviewde bijna 
tweehonderd mensen, de laatste nog levende 
getuigen van de onafhankelijkheidsstrijd. 

Landgoed de Wilmersberg 
20.00 – 21.15 uur 
€10,00 Entreeprijs 

14 april Natuurwandeling onder leiding van een gids 
De Tourist info wandelgidsen hebben weer een 
afwisselende route voor je samengesteld door 
het nationaal landschap Noordoost-Twente. 

Stationsrestauratie 
09.30 uur 
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15 april Discozwemmen 
Vanavond wordt zwembad Vondersweijde 
omgetoverd tot een echte disco waar je je 
eindeloos samen met je vriendjes en 
vriendinnetjes kunt vermaken. 

Zwem Center Vondersweijde 
21.00 uur 
€4,50 Entreeprijs 

15 april Encore en de Mysterieuze Kruisgang Via Crucis 
Uitvoering van de Via Crucis door 
Muziektheater-Encore tijdens de Goede Vrijdag 
viering op 15 april 2022 in de Hofkerk in 
Oldenzaal. 

Hofkerk, Cultuurhuis de Hof 
19.00 – 20.00 uur 
 

16 t/m 18 april Zoek het Gouden Paasei 
De Paashaas komt naar Oldenzaal en zal drie 
gouden eieren verstoppen. Ga jij meezoeken? 
Bekijk in het Paasweekend onze Facebook-
pagina 'Uit in Oldenzaal' voor hints. 

Tourist Info Oldenzaal 
 

17 april Oldenzaals Paasvuur 
 

 

22 april Stadswandeling bij kaarslicht 
Op verschillende vrijdagen in 2022 is er een 
bijzondere stadswandeling bij kaarslicht gepland. 
Een gids met een lantaarn ontvangt jullie bij het 
Palthe Huis. Onder begeleiding van deze 
stadswacht ga je bij het licht van de lantaarn op 
ontdekkingstocht door Oldenzaal. 

Centrum Oldenzaal 
20.00 uur 
€7,50 Entreeprijs 

23 april t/m 8 mei Oldenzaalse Weken 
Van 23 april tot en met 8 mei vinden de 
Oldenzaalse Weken plaats in het centrum van 
Oldenzaal. Tijdens deze weken is er van alles te 
doen!! 

Centrum Oldenzaal 

24 april Hulsbeekdag 2022 
Van 23 april tot en met 8 mei vinden de 
Oldenzaalse Weken plaats in het centrum van 
Oldenzaal. Tijdens deze weken is er van alles te 
doen!! 

Het Hulsbeek Oldenzaal 
11.00 – 17.00 uur 
Gratis Entreeprijs 
€2,00 Parkeren 

26 april Maxima’s Night Out 2022 
Rock, swing en zing het koningsweekend in! Op 
26 april wordt alweer de zesde editie van 
Maxima’s Night Out gehouden. 

Centrum Oldenzaal 
20.00 uur 

27 april Koningsdag 2022 Centrum Oldenzaal 
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