
LANDGOED OUDE BRUNNINCKHUIS, 
SCHABOSWEG 4, HEZINGEN
Schatvondst uit de 7e eeuw. De expositie laat film, 
foto’s en replica’s zien. De werkelijke vondst, die in een 
museum ligt, omvat vele gouden en zilveren munten en 
sieraden. Geopend: elke zaterdag van 11.00-17.00 uur. 
Entree: € 2,50. Kinderen tot 6 jr gratis.  
www.landgoedoudebrunnickhuis.nl 

ZOMER KUNSTCOLLECTIE NR. 39
GALERIE DE RUIMTE, GASTHUISSTRAAT 7, 
OOTMARSUM
Een selectie van de mooiste kunstwerken van maar 
liefst 40 gerenommeerde kunstenaars uit Nederland 
en België. Schilderwerken, giclées, subtiel glaswerk 
en beelden van brons, staal, neolith en keramiek. 
www.galeriederuimte.nl 

EXPOSITIE SCHILDERIJEN CAROLIEN CAJB
GALERIE EN KUNSTUITLEEN LAMBERT, 
KERKPLEIN 8 , OOTMARSUM
Het werk van Carolien CAJB wordt geïnspireerd  
door Afrika, mens en dier. www.galerielambert.nl 

EXPOSITIE THEO BEERENDONK
MUSEUM TON SCHULTEN, TON SCHULTENPLEIN 1, 
OOTMARSUM
T/m 6 november zal het werk van schilder Theo 
Beerendonk te zien zijn in Museum Ton Schulten. 
Theo Beerendonk bouwde een imposant oeuvre op 
met portretten, stillevens en naakten die opvielen 
door eigenzinnig kleurgebruik. Iedere dag geopend. 
Info: www.tonschulten.nl 

EXPOSITIE: HENNIE KUIPER 50 JAAR 
OLYMPISCH KAMPIOEN 
HENNIE KUIPER WIELERMUSEUM,  
SCHOTBROEKWEG 2, DENEKAMP
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Hennie Kuiper 
tijdens de Olympische Spelen in 1972 in München 
Olympisch kampioen werd. In een speciale 
expositie laat het museum de bezoeker met ‘het 
goud van toen en het goud van nu’ kennismaken. 
Entree € 2,00 www.henniekuiperwielermuseum.nl

WORKSHOP GLASKRALEN BRANDEN
PERLES-ART, REUTUM
Zelf kralen branden met glas uit Murano.  
www.perles-art.nl 

CREATIEVE WORKSHOP
GALERIE DEER DADDY, GASTHUISSTRAAT 2, 
OOTMARSUM
Ga aan de slag met houtskool en acrylverf op 
papier en doek. Prijs: van 35,- tot 49,- euro p.p, 
incl. alle materialen, lekkers en een vleugje 
mindfulness. Te boeken iedere do/vr/zat/zo 
tussen 09.30 - 12.30 uur - 17.00 - 20.00 uur en 
19.00 - 22.00 uur. www.babetoldeweghuis.nl 

EXPOSITIE GOUDVONDST 
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POPCORN, MUZIEK MIDDEN IN DE MAIS!
10 SEPTEMBER I 20.00 UUR I BREEMORSWEG, 
LATTROP
Popcorn is een uniek, open air, muziekfeest dat 
jaarlijks plaatsvindt tussen de maiskolven in Lattrop 
met optredens van o.a. Aukje Fijn, Rob Toonen, 
René le Blanc, Half um Half en Enorm. Info en 
tickets: www.popcornlattrop.nl

WEERSELOSE ZONDAGSMARKT – KUNST-
MARKT
11 SEPTEMBER I 12.00 TOT 17.00 UUR 
BORNSESTRAAT, WEERSELO
Themamarkt met van alles op het gebied van kunst. 
Tevens retromarkt, warenmarkt, vrijmarkt en vlooien-
markt in één. Honderden kramen en standplaatsen 
verwelkomen je met een keur aan artikelen. www.
weerselosemarkt.nl

BOURGONDISCHE WANDELING 
11 SEPTEMBER I 11.30 UUR I PARTYCENTRUM 
ENSINK, WEERSELO
Culinaire wandeling van 10 km langs vele landelijke 
plekjes. Onderweg stops met eten & drinken bij “de 
boer”, in de stal of wei. Bij elke gang ontvang je 
een passende wijn, een speciaalbiertje of non-alco-
hol-drankje en wordt je (live) muzikaal vermaakt. De 
start is vanaf 11.30 uur. Deelname: € 53,50 p.p. (incl. 
7 gangen diner en drankjes) Info en tickets: www.
bourgondischewandeling.nl

TWENTS WIJNFEEST
17 EN 18 SEPTEMBER I WIJNGAARD KÖTTER, 
REININKSWEG 8, DEURNINGEN
Midden in Wijngaard Kötter kun je kiezen uit 50 
soorten wijn om te proeven. Er zijn foodtrucks 
en er is live muziek van Jaap Reesema, Enorm, 
Simone Ewouds en DJ Otto. Zondag vindt een 
wijnwandeling plaats over het Hulsbeek, bij 
iedere stop is er een wijntje met een bijpassend 
handgerechtje. Za.: 14.00-23.00 uur. Zo.: start 
wandeling tussen 11.00 en 13.00 uur. Terrein 
open van 13.00-21.00 uur. Entree: € 25,10. 
Tickets: www.twentswijnfeest.nl 

KOM, ZIE & PROEF
12, 19 EN 26 SEPTEMBER I 14.30 TOT 17.30 
UUR I KLOOSTER FRANCISCANESSEN 
De Zusters van Denekamp geven een kijkje in 
het kloosterleven. Je wordt ontvangen met  
koffie/thee en iets lekkers, daarna volgt een 
rondleiding en laten ze je proeven van de Indo-
nesische keuken. Prijs: € 15,00 p.p. Opgeven 
via: franciscushuis@zustersvandenekamp.nl of 
bel 0541-753256.

RATJETOE! KUNST- EN BOEKENMARKT
17 SEPTEMBER I 11.00 TOT 17.00 UUR 
NICOLAASPLEIN, DENEKAMP
Op deze dag showen en verkopen kunstenaars 
en andere creatievelingen hun werk. Kinderen 
kunnen een bloempot beschilderen of kijken 
naar een poppenkast. Er is live muziek en crea-
tief straattheater. De toegang is gratis.

THEATERVOORSTELLING 
22 SEPTEMBER I 20.00 UUR I KULTURHUS 
DENEKAMP
De magie van energie. Het kundig beheren van 
je energie is de basis van geluk, gezondheid en 
mooie prestaties door: Han Holtkamp. Entree € 
10,00. Bestellen via: www.kulturhusdenekamp.nl 

Volg ons op social media

PIANOFESTIVAL OOTMARSUM
10 T/M 25 SEPTEMBER I DIVERSE LOCATIES 
IN DINKELLAND
De eerste editie van het festival gaat vanaf 10 
september van start. Omringd door prachtige 
natuur kun je op maar liefst 6 bijzondere locaties 
genieten van 15 pianoconcerten, uitgevoerd door 
gerenommeerde pianisten en jonge talenten. Voor 
kinderen en jongeren zijn er familieconcerten en 
een pianomarathon. Er zijn fietsconcerten waarbij 
je door het landschap van het ene concert naar 
het andere fietst. Kaarten: www.concertart.nl

NAJAARSKERMIS DENEKAMP
9 T/M 11 SEPT. I NICOLAASPLEIN DENEKAMP
Veel gezelligheid, muziek en leuke en spannen-
de attracties. Ook dit jaar draaien de attracties 
weer tegen lage prijzen. Natuurlijk ontbreken de 
kramen met de ouderwetse lekkernijen niet.

PAARDEN & PONYMARKT DENEKAMP
10 SEPTEMBER I NICOLAASPLEIN DENEKAMP
Het marktterrein is vanaf 8 uur ‘s morgens 
geopend. De Paarden- en Ponymarkt trekt 
jaarlijks duizenden bezoekers en is een levende 
handel. Er worden ruim 200 paarden en pony’s 
aangevoerd en zijn er stands met paarden-
aanverwante artikelen. Voor de handelaren zijn tal 
van prijzen beschikbaar.

KINDERROMMELMARKT DENEKAMP
10 SEPTEMBER I CENTRUM DENEKAMP 
Tijdens het kermisweekend is er een grote 
kinderrommelmarkt. Kinderen van de basisschool 
mogen hier hun oude speelgoed en andere 
spulletjes verkopen. Tijd: 6.00 tot 12.00 uur. 

THEATERVOORSTELLING 
24 SEPTEMBER I 20.15 UUR I KULTURHUS 
DENEKAMP
Mart & Movies. Er zijn weinig muzikanten die één 
gitaar kunnen laten klinken als een héle band. 
Mart Hillen is er zo één: hij speelt de melodie en 
de baspartij, en drumt tegelijkertijd op zijn gitaar. 
Entree € 15,50. Bestellen via: www.kulturhus-
denekamp.nl

MUZIEK: ABBA GOLD UK
24 SEPTEMBER I 20.30 UUR I KULTURHUS DE 
MARE, NOORD-DEURNINGEN
Coverband ABBA Gold uit Londen is één van dé 
beste ABBA-coverband in de wereld. Ze zijn alle-
maal getraind in de muziek en van jongs af aan al 
aan het spelen en zingen in het grote Londense 
evenementencircuit. Entree € 22,50. Bestellen 
via: www.demare-nd.nl 

CARILLONCONCERT OOTMARSUM
25 SEPTEMBER I 15.00-16.00 UUR 
PROTESTANTSE KERK, OOTMARSUM
Stadsbeiaardier Henk Verhoef speelt op het ca-
rillon van Ootmarsum. Je bent van harte welkom 
om te komen luisteren bij de Protestantse kerk. 
Toegang is gratis. www.carillonootmarsum.nl 

EXPOSITIE: BEN HORSTHUIS – 
MEESTER ILLUSTRATOR
ONDERWIJSMUSEUM EDUCATORIUM, 
OOTMARSUM
Bewonder de omvangrijke nalatenschap van 
meester-illustrator Ben Horsthuis (geboren in 
Ootmarsum), hij tekende niet alleen schoolplaten, 
maar ook honderden boekillustraties en 
-omslagen. Entree € 6,00 www.educatorium.nl
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RONDLEIDING LANDGOED KAAMPS
IEDERE DINSDAG 11.30 UUR EN IEDERE 
DONDERDAG 14.00 UUR I KAAMPS, 
DEURNINGEN
Leer hoe er vandaag de dag op een 
kaasboerderij wordt gewerkt én hoe op 
ambachtelijke wijze kaas wordt gemaakt. Tijdens 
de rondleiding krijg je een kijkje in de stallen, bij 
de kaasmakerij en bij de kaasopslag. Het hele 
proces van gras tot kaas wordt hiermee in beeld 
gebracht. Leerzaam én leuk! Deelname: € 5,75 
p.p./ kinderen 4 t/m 12 jr € 2,95  www.kaamps.nl 

BEZOEK PARK EN ARBORETUM 
SINGRAVEN
IEDERE DI T/M ZA 10.30-17.00 UUR EN  
ZO 12.00-17.00 UUR. LANDGOED SINGRAVEN  
DENEKAMP
Rond het Huis liggen tuinen en een park in 
Engelse landschapsstijl. Aan de overzijde van 
de Molendijk, bevindt zich een arboretum. Stil, 
sfeervol en interessant. De toegangsmuntjes 
voor park en arboretum zijn te koop bij de 
Landgoedwinkel tegenover de Watermolen. 
Entree € 3,00 p.p./ Combinatieprijs park en 
arboretum samen € 5,00 p.p. www.singraven.nl 

FRISSE NEUS WANDELEN
IEDERE WOENSDAG T/M ZONDAG 
ENGELS’ TUIN, OOTMARSUM  
Frisse Neus wandeling door het oergebied van 
de Kuiperberg. De wandeling is gericht op mooie 
vergezichten, leuke vertellingen en bijzondere 
plekjes. Na afloop staat er naar wens iets zoets of 
hartigs voor je klaar. Deelname € 18,50 Opgeven via 
www.engelstuin.nl

RONDLEIDING SIMON & JUDASKERK
IEDERE DONDERDAG I 14.00 UUR I SIMON & 
JUDASKERK, KERKPLEIN OOTMARSUM
Kerkewacht Jan Mistrate verzorgt een rondleiding 
in de Romaanse pseudobasiliek.In de kerk zijn ook 
enkele kerkschatten te bewonderen. Toegang: gratis 
(vrije gift) 

ROOIE WANGEN FIETSEN
IEDERE WOENSDAG T/M ZONDAG 
ENGELS’ TUIN, OOTMARSUM 
Rooie Wangen fietstocht van 20 km door het mooie 
Twentse land, door weilanden en bos, langs lanen 
en door oer gebieden. Na afloop staat er naar wens 
iets zoets of hartigs voor je klaar. Deelname € 18,50 
Opgeven via www.engelstuin.nl

Actief, cultuur & markten

KANO INSTAPTOCHT 
IEDERE ZONDAG I 10.30 EN 13.00 UUR I PIER 99 
NORDHORN (D) 
Kanovaren op de VechteSee in Duitsland en varen 
door de binnenstad van Nordhorn. Iedere zondag 
vanaf de VechteSee. Prijs: v.a. € 14,- p.p. Opgeven 
bij Actief Twente. www.actieftwente.nl

WEEKMARKT DENEKAMP
IEDERE WOENSDAG I 07.30 TOT 12.30 UUR 
DENEKAMP 
Diverse aanbieders presenteren hun waren op deze 
gezellige markt op het Nicolaasplein in het centrum 
van Denekamp.

WEEKMARKT OOTMARSUM
IEDERE DONDERDAG  I 07.30 TOT 12.30 UUR 
OOTMARSUM 
Diverse aanbieders presenteren hun waren op deze 
gezellige markt op het Kerkplein in het centrum van 
Ootmarsum.

STERRENKIJKAVOND  
VOOR JONG EN OUD
IEDERE ZATERDAG I 22.00 UUR  
STERRENWACHT COSMOS, LATTROP
Tijdens de sterrenkijkavond staat er o.a. een lezing 
in het Astro Theater, bezoek aan het planetarium en 
bij helder weer kijken door de grote telescoop op 
het programma. Entree: € 12,50 p.p. Kinderen 5 t/m 
17 jaar: € 10,00 p.p. www.sterrenwachtcosmos.nl

BEZOEK MOLENS IN DINKELLAND
IEDERE ZATERDAG I 10.00-13.00 UUR 
DINKELLAND  
Elke zaterdag zijn 5 molens in Dinkelland 
geopend voor bezoek. St.Nicolaasmolen en 
Borgelinkmolen in Denekamp. Westerveldmolen 
in Tilligte. Oortmanmolen in Lattrop en de molen 
van Oude Hengel in Ootmarsum. Entree € 1,50 
(vrije gift) meer info over de exacte tijden per 
molen op www.molenootmarsum.nl en  
www.demolenstichting.nl 

BEZOEK WATERMOLEN SINGRAVEN
IEDERE ZATERDAG  I  13.30-16.30 UUR 
LANDGOED SINGRAVEN  I  DENEKAMP
De molen werkt op waterkracht. Bij de 
demonstratie van het mechaniek is het gedreun 
van de molens spectaculair! Entree € 2,00  
www.singraven.nl 

GLAZEN HUIS OOTMARSUM
T/M 4 SEPTEMBER   
GERARD HULSINKPLEIN, OOTMARSUM
Een live radio uitzending waarin geld wordt 
opgehaald voor lokale goede doelen. Met elke 
dag leuke activiteiten en live muziek voor jong 
en oud. Het Gerard Hulsinkplein is voorzien van 
een groot terras en gratis toegankelijk www.
glazenhuisootmarsum.nl

Evenementen

TWENTSE TABLE D’HÔTE - 
STREEKPRODUCTEN
IEDERE ZATERDAG I 19.00 UUR, 
ERFGOED BOSSEM, LATTROP 
Menu waarbij zoveel mogelijk het eigen natuurvlees 
en mooie, lokale producten worden gebruikt volgens 
het Slow Food principe ‘think global, eat local’. 
Deelname € 50,00 Opgeven via www.bossem.nl

Eten & drinken

PUBQUIZ
1 SEPTEMBER I 20.00 UUR I EETCAFÉ  
DE MUSKETIER, DENEKAMP
Iedere eerste donderdag van de maand een 
pubquiz. De quiz zit vol met originele vragen 
en komt met een afbeelding en muziekronde. 
Herken jij alle nummers in de mix? Reserveren via 
www.demusketier.nl (deelname is gratis)

TWENTS OLDTIMER FESTIVAL 
3 EN 4 SEPTEMBER I FESTIVALTERREIN 
WESTENVELDWEG, TILLIGTE
Het is weer tijd voor Tractors & Cars. Op 
zaterdag wordt vanaf 14.00 uur begonnen met 
de rondritten die zijn uitgezet voor klassieke 
trekkers, vrachtwagens, auto’s en motoren. Op 
zondag wordt gestart om 10.00 uur. Naast de 
grote show van alle soorten voertuigen, zijn er 
oude ambachten actief te bewonderen, zoals 
dorsen, maïs hakselen en houtzagen. Je kunt ook 
je klassieke voertuig of youngtimer laten taxeren 
die dag. Er is veel te doen voor het hele gezin! 
De toegang is gratis. Meer info:  
www.twentsoldtimerfestival.nl

AUTORODEO - 
LADYKLASSE DENEKAMP
4 SEPTEMBER I  V.A. 12.00 UUR I TERREIN 
PENNINKSBRUGWEG, DENEKAMP 
Auto Sport Vereniging organiseert de Autorodeo 
clubwedstrijden en de lady klasse. Entree: € 
5,-  kinderen 12 tot 16 jr € 2,50,  0 t/m 11 jr gratis. 
www.autorodeo.nl 

OPENSTELLING ST. PLECHELMUS-
KERK EN KASTEELTUIN
4 SEPTEMBER I 14.00 TOT 17.00 UUR
HOFLAAN 15, SAASVELD
De St.Plechelmuskerk in Saasveld en de 
bijbehorende kasteeltuin, een overblijfsel van het 
vroegere slot Saterslo zijn vandaag opengesteld 
voor publiek. Toegang gratis. 

KAAS MAKEN
9 EN 24 SEPTEMBER I 19.00 EN 14.00 UUR  
LANDGOED KAAMPS, DEURNINGEN
Leer kaas maken bij Kaamps. Inclusief koffie/thee 
met cake, een consumptie & kaasproeven, een 
korte rondleiding, kaasmakers diploma, stukje 
kaas en het eigen gemaakte kaasje natuurlijk. 
Deelname: € 35,00 p.p. Reserveren via  
www.kaamps.nl

OPEN DAG OPENLUCHTMUSEUM 
10 SEPTEMBER I 10.00-17.00 UUR I 
OPENLUCHTMUSEUM OOTMARSUM
De stichting Openlucht Museum Ootmarsum 
bestaat 25 jaar en organiseert daarom een open 
dag. Er zijn demonstraties van oude ambachten 
en is er veel voor kinderen te doen. Gratis entree. 
www.openluchtmuseumootmarsum.nl

OPEN KERK 
IEDERE WOENSDAG I 10.00-12.00 UUR  
DENEKAMP 
De protestantse kerk aan de Grotestraat 
in Denekamp is in de zomerperiode elke 
woensdagochtend geopend voor publiek. Loop 
eens binnen voor een bezichtiging, een praatje of 
om te luisteren naar muziek.

STADSWANDELING OOTMARSUM 
O.L.V. EEN GIDS
IEDERE DINSDAG I 15.30 TOT 17.00 UUR 
VVV OOTMARSUM
De gids neemt je mee en vertelt je over 
Ootmarsum; de fraaie gebouwen, de interessante 
geschiedenis en de talrijke, levende tradities. 
Onderweg wordt er een glaasje boerenjongens 
geschonken. Deelname; € 5,00 p.p. Aanmelden 
via VVV Ootmarsum, tel. 0541-291214 of  
info@vvvootmarsum.nl 

RONDRIT MET PAARD EN WAGEN
IEDERE WOENSDAG EN ZONDAG I 11.00 UUR 
HOEVE SPRINGENDAL, HEZINGEN 
Een rondrit van 2,5 uur met paard en wagen met 
koetsier, tevens gids, Hennie door het mooie 
grensgebied van Het Springendal. Onderweg 
pauze met koffie/thee en krentenwegge. 
Deelname: € 17,50 p.p. Kinderen: € 10,50 
Opgeven via www.hoevespringendal.nl

OPEN TUIN DAGEN
IEDERE MAANDAG T/M ZONDAG I 9.00 - 18.00 
UUR I ALMELOSESTR. 80, OOTMARSUM
Zeer veel soorten fuchia’s, brugmansia’s en 
andere planten zijn te bewonderen in de tuin van 
de familie Schuurman. De entree is gratis. Vrije gift.

BROUWERIJTOUR OTHMAR BIER
IEDERE DONDERDAG EN ZATERDAG I 11.00 
UUR TOT 12.30 UUR I OTHMAR BROUWERIJ, 
OOTMARSUM
Ervaar de inspirerende, educatieve en smaakvolle 
bier tour. Onder leiding van één van de 
brouwmeesters word je meegenomen langs de 
verschillende brouwprocessen. Deelname: € 
15,00 (incl. 2 biertjes). Tickets viawww.othmar.eu

BEZOEK HUIS SINGRAVEN 
IEDERE DI, WO, DO EN ZA  DOORLOPENDE 
RONDLEIDINGEN VAN 13.00-15.30 UUR  
LANDGOED SINGRAVEN I DENEKAMP
Ieder half uur start een rondleiding voor maximaal 
4 tot 6 personen o.l.v. een gids. Entreebewijs á 
€ 10,00 p.p. is verkrijgbaar bij de toren van het 
Huis. Het huis herbergt een waardevolle kunst-, 
antiek- en meubelcollectie. www.singraven.nl

WEERSELOSE MARKT 
IEDERE ZATERDAG 8.30 TOT 14.00 UUR 
WEERSELOSE MARKT  |  WEERSELO 
Honderden kramen en standplaatsen 
verwelkomen je met een keur aan artikelen. 
Entree € 1,50. www.weerselosemarkt.nl

FOLKLORISTISCHE AVOND  
BOERENDANSERS
IEDERE DONDERDAG I 20.15-22.15 UUR
HOTEL VAN DER MAAS, OOTMARSUM
Een Twentse “boer’n-oavond” met authentieke 
dansen en voordrachten in originele kleding 
met wit geschuurde klompen. Tijdens deze 
avond kun je luisteren en genieten van 
authentieke dansen, gezellige harmonica muziek, 
voordrachten, spreuken, declamaties en uitleg 
over de Twentse “knipmuts”. Deelname: € 7,50 
p.p. (het optreden van donderdag 4 en 11 
augustus wordt i.v.m. de siepelmarkt verschoven 
naar de woensdagen 3 en 10 augustus) 

KOOPZONDAG OOTMARSUM
IEDERE ZONDAG I 12.00-17.00 UUR, 
OOTMARSUM
Iedere zondag zijn de winkels in Ootmarsum 
geopend, Ook de vele galerieën zijn open voor 
een bezoekje.

Op zoek naar nog 
meer actieve uitjes? 

Bekijkde hele agenda op onze site


