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JUWEEL VAN TWEANTE
Oatmörsken hef zien mooie pleintje
en Ossel ziene Stenderkas
In Hoksebargn doar spölt ze treintje
en Buurse hef zien Bommelas
En zoo is oavera wa wat,
meer t meuste hef de Boeskoolstad...
Juweel van Tweante. Oaldn Griezn.
Ik heb oe a keand as klean keend.
Iej zölt de leu de weg nog wiezn
as wiej der a lang nich meer bint.
Iej heb Bomn Beernd nog metmaakt,
Napolean en Hutn Kloas,
Iej bint oewn oaldn kop nich kwietraakt
in al t gedoonder en geroas.
Al oew bezevtters bi’j weer kwiet,
iej beiert weer in vredestied...
Juweel van Tweante. Oaldn Griezn.
Ik heb oe a keand as klean keend.
Iej zölt de leu de weg nog wiezn
as wiej der a lang nich meer bint.
Willem Wilmink
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Cultuur zit in alles en is overal. Cultuur is wie jij bent en wie
anderen zijn. Het zit in ons allemaal. Gedrag, religie, kunst, theater,
erfgoed en zelfs in ons werk. Het is zo vanzelfsprekend dat het
bijna niet meer opvalt.
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Dit magazine laat zien dat cultuur overal is.
Ook onze mooie stad Oldenzaal staat bol van cultuur. Wat speelt
magazine
en leeft er in Oldenzaal? Wat is de cultuur van Oldenzaal?
We mogen trots zijn op deze mooie stad waar volgens iedereen,
op een eigen manier, cultuur is.

OLDENZAAL
Met dank aan de Gemeente
Oldenzaal
jouw plek

Wat is cultuur
in oldenzaal?

Cultuur is voor iedereen, jong en oud. Dat
blijkt uit het gesprek met de 46-jarige
Oldenzaalse wethouder Murat Yildirim
en met jongere Lotte Blauwbroek, 20
jaar. Ook blijkt dat er genoeg cultuur
aanwezig is in Oldenzaal, en voor ieder
wat wils.

Breed en interessant
Murat vertelt: “Bij cultuur denk je vaak
aan kunst en cultuur. Eigenlijk is cultuur
een breder begrip. Iedereen is een stukje
cultuur en brengt dit met zich mee. Dat
merk je aan geloof, houding en gedrag.”
Lotte stemt hiermee in: “Als ik in mijn
omgeving kijk, heeft iedereen een ander
beeld van cultuur. Er zijn ook mensen die
aangeven niks met cultuur te hebben.
Dan ga ik met ze in gesprek en blijkt dat
ze toch wel wat hebben met cultuur.”

‘Iedereen is een stukje
cultuur en brengt dit
met zich mee. Dat
merk je aan geloof,
houding en gedrag.’

Oplage: 16.000 stuks
MEER INFO:

Het C magazine is een initiatief van Bibliotheek Oldenzaal, Kaliber Kunstenschool,

Oldenzaal Promotie

Palthe Huis, Cultuurmakelaar, Stadstheater De Bond, Oldenzaal Promotie en

uitinoldenzaal.nl/cultuur

Gemeente Oldenzaal.
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Lotte is actief bij Het Palthe Huis, om de
escape room daar te draaien. Ook helpt
ze bij Talent in Huis en Paltival. Ze merkt
dat het moeilijk is om leeftijdsgenoten
te interesseren voor cultuur. “Ze zijn

lastig mee te krijgen. Ik heb Younglands
georganiseerd, allerlei speciale work
shops voor jongeren. Uiteindelijk weinig
aanmeldingen. Zonde, want er zat bijvoor
beeld een workshop vuurspuwen bij. Heel
interessant.” Ook bij de gemeente richten
ze veel pijlen op cultuur. Murat vertelt:
“Er zijn veel cultuurprogramma’s in ons
beleid. We stimuleren initiatieven vanuit
de gemeente. Tuurlijk ben je financieel
afhankelijk, maar ook daarin zit een mooi
stukje Oldenzaalse cultuur. We zoeken in
Oldenzaal altijd naar middelen om iets
mogelijk te maken.”

Oldenzaalse cultuur
Op de vraag ‘wat vind jij mooie cultuur in
Oldenzaal’ werden twee leuke antwoor
den gegeven. Murat begint: “Geen plek,
maar de algemene cultuur in Oldenzaal.
Namelijk onze ontzettend vriendelijke
mensen. Dat is het karakter van de stad
en daarom heten we ook de Glimlach
van Twente. Dat vind ik de cultuur van
Oldenzaal.” Lotte slaat een andere
weg in: “Ik vind het mooi om te zien
hoeveel jongeren vanuit verschillende
culturen samenkomen hier. Het voegt
altijd samen, heel mooi.” Murat bevestigt
dit vanuit eigen ervaring: “Hele goede
samenwerking, mensen zoeken elkaar
snel op en helpen elkaar.”

Jouw plek in Oldenzaal
Lotte heeft een culturele plek die bij
haar stip op één staat: Stadstheater De

Bond. Met een glimlach vertelt ze: “Ik
kom daar al sinds ik kind ben samen
met mijn ouders. Mijn broer heeft er
gewerkt en mijn vader is vrijwilliger. Echt
ons familieplekje. Ik kom er nog steeds
met heel veel plezier.” Voor Murat is de
Herdenkingstuin favoriet. “Je zit echt
in hartje Oldenzaal, maar als je daar
bent, voelt dat niet zo. Dat is prachtig.
Een hartstikke mooie plek om terug
te trekken, zonder er een politieke of
religieuze betekenis aan te hangen.
Het is neutraal. Iedereen kan daar iets
herdenken of zingeving vinden.” Ook
noemt hij nog de cultuurhistorische
monumenten als een stuk trots van de
stad. Murat: “Houd die vast en koester ze.”
We sluiten het gesprek af met een
wens van Murat: “Er gebeuren zoveel
mooie dingen in Oldenzaal. Steeds meer
samenwerkingen op cultureel vlak. Dat
stimuleren we en zouden we nog meer
willen zien. Zodat het makkelijker en
toegankelijker wordt om cultureel bezig
te gaan.”

In dit magazine vind je bladzijdes
vol culturele verhalen en tips voor
verrassende uitjes. Want aan cultuur
zijn we in Oldenzaal rijk en dat mag
gezien worden.
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Gedicht Willem Wilmink

Cultuur, een bekend begrip zou je
denken. Maar wat is cultuur eigenlijk?
En heeft iedereen iets met cultuur?
Daarover ging het gesprek tussen Marcel
Snijders en Rick Arts. Het gesprek begon
over cultuur als begrip en verschoof naar
culturele kaas uit Sardinië. Eén ding is
zeker: gesprekken over cultuur zitten
altijd vol verrassingen.

ontspanning
Marcel is 65 jaar en net met prepensioen
gegaan. Misschien ken je hem als
oud-directeur van TCC Potskampstraat.
Hij vertelt over de betekenis van cultuur
voor hem: “Cultuur is voor mij verbinding
tussen mensen. Ik vind het geweldig hoe
mensen op het toneel kunnen staan en
moeilijke problemen aanpakken en die

brug slaan. Maar ook ontspanning is
belangrijk. Ik wil vermaakt worden door
cultuur.” Hij geeft aan dat cultuur als rode
draad door zijn leven loopt. “In mijn vrije
tijd speel ik als acteur bij Snor en zing
ik in Vocaal Theater De Potters. Ook ben
ik penningmeester van Stadstheater De
Bond en doe ik de PR van Kunst in de
Etalage.” >>
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‘Amusement
en binding
maken cultuur
belangrijk. Het is
een fantastische
aanwinst om
verschillende
culturen op school
te hebben’

Passievol
Geldt dat ook voor de 42-jarige eigenaar
van de Zuivelhoeve, Rick? Zelf geeft hij
aan dat hij iets minder heeft met cultuur,
maar is dat ook zo? “Ik ga soms naar
De Bond en Snor vind ik leuk. Ook ga ik
graag naar Jochem Myer en ik heb een
brede muzieksmaak.” Rick vertelt dat hij
cultuur anders ziet, meer in relatie tot
zijn werk: “Als ik terugkijk op onze laatste
vakantie in Frankrijk, denk ik aan cultuur.
Ik ontmoette daar een kaasboer van 85,
die mij iets liet proeven. Dat is ook een
stukje cultuur voor mij. Ik denk dat elk
eetmoment verbinding is en vaak cultuur.
Passie van de mens zorgt voor cultuur.”

over marcel:
Marcel Snijders
	TCC Potskampstraat
FUNCTIE:
oud directeur
VRIJE TIJD:
acteur Snor, zingen bij
de Potters, penningmeester De Bond,
PR Kunst in de Etalage
LEEFTIJD:
65 jaar
OLDENZALER SINDS: 1957
NAAM:

ORGANISATIE:

over Rick:
Rick Arts
ORGANISATIE: Zuivelhoeve Oldenzaal
FUNCTIE:
eigenaar
VRIJE TIJD:
eropuit in de Twentse
natuur met het gezin, FC Twente
LEEFTIJD:
42 jaar
OLDENZALER SINDS: 2007
NAAM:
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Marcel haakt in op Rick: “Dat is een hele
mooie, dat jij cultuur ziet in je alledaagse
leven, zoals die kaasboer. Er komt een
stukje cultuur van dat land naar je toe.
Je stelt je open voor de cultuur van die
ander.” Rick geeft aan dat hij het juist
knap vindt wat Marcel bij Snor doet, met
ziel en zaligheid repeteren en optreden.
Hij zegt lachend: “Daar heb ik respect
voor. Ik vertel liever 600 keer tegen één
iemand iets, dan één keer iets tegen 600
mensen.”

‘Passie van de mens
zorgt voor cultuur’
Cultuur als werk
Bij cultuur denken veel mensen aan kunst
of muziek. Rick geeft een andere blik op
cultuur: “Ik denk dat mijn werk cultuur
is. Kaas bestaat al ontzettend lang.
Vroeger was het een vorm van overleven,

tegenwoordig is het een delicatesse, een
soort amusement. Wij zeggen altijd bij
de Zuivelhoeve: ‘Als je weet wat je eet,
proeft het altijd beter.’ Ik hoop dan ook
dat mensen het verhaal over de kaas, wat
ik vertel tijdens de verkoop, ook vertellen
als ze het op tafel zetten. Dan breng je
cultuur op tafel.”
Ook voor Marcel geldt dat amusement bij
cultuur hoort en ook in zijn baan was het
aanwezig. “Amusement en binding maken
cultuur belangrijk. Het is een fantastische
aanwinst om verschillende culturen op
school te hebben, zowel voor leerlingen
als personeel. Je kunt mee
denken en
meevoelen met leerlingen, zodat ze zich
optimaal ontwikkelen. Mooi om met
collega’s daarover in gesprek te zijn.”


Kaas uit Sardinië
Marcel vertelt dat voor hem cultuur een
geweldige uitlaatklep was in zijn werk.
“Eigenlijk was ik altijd bezig met werk
binnen het onderwijs. Ik vond het heerlijk
om te zeggen dat ik een boek ging lezen
of ging repeteren. Of juist een reis maken
met mijn vrouw. We gaan binnenkort naar
Sardinië en dan werken we zelf deze reis
uit. Prachtig die verschillende culturen.”
Rick haakt lachend op Sardinië in met
een mooie anekdote: “Ik heb nog een
leuke tip voor jou. Sardinië heeft een
eigen kaas, echt cultuur en traditie. In de
kaas zitten larven, die eten de kaas op en
poepen het weer uit. Deze ‘casa marzu’
moet je als volwassen man daar eten.”
Rick geeft aan dat de kaas in Nederland

niet verkocht mag worden, maar dat het
cultuur is en dat hij de kaas graag zou
willen zien. Marcel lacht: “Dat vind ik
leuk, dit onthoud ik. Zo’n mooi markant
verhaal. Als je het hebt over cultuur en
ervoor openstaan.”

Cultuur in Oldenzaal
Natuurlijk komt cultuur in Oldenzaal
ook nog aan bod. Marcel: “Er zijn nog
maar een paar mooie stukken cultuur
overgebleven. De plekken waarvan
je denkt: ‘dit is het oude Oldenzaal.’
Het Palthe Huis, Michgoriushuis en de
Plechelmustoren. Dat is mooie Olden
zaalse cultuur.” Rick: “Carnaval en de
Boeskool vind ik kenmerkend. Het Bour
gondische Oldenzaal. Ook groeps
vorming is cultuur in Oldenzaal. Dat
kan Oldenzaal tot hele grote hoogte
op bepaalde momenten laten stijgen.”
Marcel vult aan: “Door al die groepen
krijg je weer binding, waarmee we dit
gesprek begonnen. Er zijn gelukkig
zoveel initiatieven om Oldenzaal op de
kaart te zetten én het de mensen leuk
te maken. Genieten van het feit dat je in
Oldenzaal woont. Dat is prachtig.”

ERFGOED | HISTORISCHE PLEK

vroeger en nu?
Sint-Plechelmusplein 5
Tot diep in de 17e eeuw omringen kanun
nikenhuizen het eeuwenoude kerkhof
rond de Plechelmuskerk.
Rond 1820 grenzen hier de katholieke en
hervormde pastorie aan elkaar. Pastoor
Bloemen en dominee Palthe zijn elkaars
buren, wel met een breed zandpad ertus
sen, dat later met historisch gevoel de
naam Pastoriestraat kreeg. De hervormde
pastorie wordt in 1826 verkocht, het
woonhuis sloopt men in 1886. Op dit
terrein verrijst de openbare Joost van
den Bogertschool naar tekeningen van
architect J. Moll uit Hengelo. Op de nu
bijna onleesbare ‘eerste steen’ lezen we
de namen van burgemeester Essink en
de wethouders Wubbels en Nieuwenhuis
met de inmetselingsdatum: 1 juni 1886.
Rond 1920 verdwijnen alle Oldenzaalse
openbare scholen als gevolg van de
onderwijswet ‘Financiële gelijkstelling
tussen openbaar en bijzonder onderwijs’.
Op 1 mei 1922 neemt de Vereniging
voor CVO (Christelijk Volks Onderwijs)
op initiatief van de hervormde dominee
Herman het school
gebouw over. Als
deze predikant in 1930 overlijdt wordt
de school naar hem vernoemd. Boven
het deurportaal kun je in de geplaatste
steen nog steeds de schoolnaam lezen:
‘Ds. J.J.A. Herman-school’, al blijft het in
de volksmond ‘CVO-school’ genoemd
worden. Het deurportaal gaf toegang
tot een brede gang, met aan weerszijden
drie klaslokalen. De gang liep uit op een
aantal toiletten en een trap die naar de
bovenverdieping leidde. Die diende als
vergaderruimte en magazijn. Hoe het
de school in de crisisjaren 30, tijdens en
direct na de oorlog is vergaan, kunnen

we in het prettig leesbare boekwerkje
‘CVO-school Oldenzaal’ uit 2019 lezen.
Dit boek is in het Palthe Huis te koop.
In 1962 verhuist de CVO-school naar een
nieuw schoolgebouw aan de Noordwal
(nu een depen
dance van basisschool
Drie-een
heid). Het lege gebouw wordt
daarna onder andere gebruikt voor
voortgezet onderwijs, als avondschool,
als kleuterschool, als VVV-ANWB-kantoor
en expositieruimte tot het in 2018
grondig van binnen verbouwd wordt
voor het bedrijf CUBE. In 2020 nemen de
broers Bart en Tim Grönefeld dit bedrijfs
gebouw over en gebruiken dit als kantoor
en werkplaats voor hun exclusieve en
unieke, handgemaakte horloges.
Gemeentelijk Monument
In 1987 komt dit pand als ‘beeld
bepalend gebouw’ op de lijst van
Gemeentelijke Monumenten. Aan de
buitenkant mag niets gewijzigd worden.
De enige echte uitwendige wijzi
ging
vond plaats in 1940, toen men boven het
toegangsportaal een halfrond dakvens
ter geplaatst heeft. Het is en blijft een
karaktervol gebouw op een bijzonder
mooie locatie.

De betekenis van cultuur is voor iedereen
anders, voor iedereen is er iets. Lachend
geven de heren aan dat het een gezellig
gesprek is zo in de Engelse Tuin. Marcel
sluit af met de zin: “We hebben nog nooit
zo’n gesprek met elkaar gehad. Dus als ik
bij Rick binnenkom voor een stuk kaas,
dan hebben we de volgende keer een
iets ander gesprek. Leuk.”
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CULTUUR PLEK
Stadstheater De Bond, een bekende plek in Oldenzaal. Met behulp van vrijwilligers dé
plek waar je naar toe kunt voor muziek, theater, revues of films. Maar ook voor kunst.
Bart Assen zorgt ervoor dat jij een mooie avond hebt bij De Bond. Hoe? Door kleine
brokjes tot één geheel te maken.

Van onderwijs
naar theater
Allereerst, wie is Bart? “Ik stam uit het
onderwijs. Tot 2013 heb ik lesgegeven in
Rotterdam. Vervolgens heb ik me eerst
afzijdig gehouden van vrijwilligerswerk,
totdat ik via een vrijwilliger van Het Eerste
Uur een oproep van het theater kreeg. Ik
heb me aangemeld, heb kennisgemaakt
en ben hierin gerold.” Zelf is Bart ook een
echte theaterbezoeker. Dat maakt dat
hij weet wat gewaardeerd wordt en wat
voor hem het werk leuk maakt.

de beste
beleving tijdens
theatershows
daar zorgt Bart voor

“Samen met 60 anderen ben ik hier
vrijwilliger. Geen vaste dagen, maar
flexibel. Voor elke show is er een
overleg. Samen met horeca en techniek.
We kijken naar vragen zoals: hoeveel
mensen verwachten we, wie doet de
kaartcontrole, wie doet de zaal? De
taken worden verdeeld, allemaal in goed
collegiaal overleg.” Hij vertelt dat hij ook
in een kunstgroep van De Bond zit. “We
organiseren boven vier of vijf keer per
jaar een expositie van kunstenaars. Ik
help met het organiseren. Overdag kan
je hierbinnen komen en kijken. Publiek
van theatervoorstellingen kan ook naar
boven lopen om dit te bekijken.
Samen met anderen help ik met het

‘Samen met 60 anderen
ben ik hier vrijwilliger.
Geen vaste dagen,
maar flexibel.’

bij de deur te staan, zodat ze sneller op
hun plek in de zaal zijn. Je doet eigenlijk
alles om het de mensen naar de zin te
maken.” Verder geeft hij aan dat iedereen
met een positief gevoel binnenkomt,
want ze gaan wat beleven. Dat beleven
begint volgens hem al bij de deur: “Ik
begin altijd een gesprek bij binnenkomst,
ook al is dit kort. Gasten staan voorop.
Dat vind ik juist leuk werk.”

‘Theater heeft goede
functie in samenhang
van de stad’
Intiem en gezellig
Stadstheater De Bond is een oud gebouw.
Van oorsprong het vakbondsgebouw,
geeft Bart aan, daar komt de naam ook
vandaan. “Persoonlijk vind ik De Bond
een hele belangrijke plek voor cultuur
in Oldenzaal. Het is mooi dat je mensen
iets kunt bieden. In principe is het een
klein theater, maar dat brengt wel eigen
dynamiek en gezelligheid. Je komt
sneller een oude buurjongen of collega
tegen. Daardoor vervult het een goede
functie in de samenhang van de stad.”
Bart vertelt dat De Bond is verbouwd
tijdens de coronatijd: “We hebben de
foyer verbouwd en de bar is nieuw.
Dit is heel mooi geworden en maakt
het theater gezelliger. Een soort van

huiskamergevoel, daar streven we ook
naar.”

Uitblinkers
Op de vraag wat zijn mooiste herinnering
is aan het Stadstheater, moet hij even
denken. “Dit varieert van voorstellingen
van Youp van ’t Hek tot aan kleinere
voorstellingen. Soms zijn er legen
darische voorstellingen die uit
blink
en door weinig bezoek in plaats van
veel. Mijn kleinste voorstelling was met
twintig mensen. Dit werd opgevoerd
op het toneel met het gordijn dicht.
Wij zaten als publiek ook op het toneel
in een kring. Eigenlijk jammer voor de
artiest, maar voor ons bijzonder om mee
te maken. Dat blijft je bij. Daarnaast is
het mooi dat je nooit weet wat er gaat
gebeuren tijdens een voorstelling. Dat
houdt het mooi.” Ook de komende tijd
heeft hij nog enkele voorstellingen op
de planning staan, sommige uitgesteld
door corona. Daarna is het einde seizoen
en volgt er een nieuwe planning. Iets om
naar uit te kijken!
Benieuwd bij welke voorstellingen Bart
jou welkom kan heten? Bekijk de agenda
op de volgende bladzijde of ga naar
stadstheaterdebond.nl/theater

over Bart:
Bart Assen
Stadstheater De Bond
FUNCTIE:
vrijwilliger
OLDENZALER SINDS: 1973
NAAM:

ORGANISATIE:

ophangen van de kunst en de planning
voor het jaar. Deze losse brokjes in de
week maken dat ik dit werk zo leuk vind.”

Ultieme beleving

Stadstheater De Bond
Molenstraat 25, Oldenzaal
stadstheaterdebond.nl
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Natuurlijk zijn er verschillende aspecten
die het vrijwilligerswerk voor Bart
boeiend maken. “Het mooiste is het
contact met de bezoekers. Zeker met de
mensen die regelmatig komen. Sommigen
gaan naar bijna alle voorstellingen! Deze
mensen ken je goed en daar maak je een
praatje mee. Soms heb je mensen die
nog nooit naar het theater zijn geweest.
Die komen zenuwachtig binnen. Daar
praat je mee en stel je op hun gemak.
Ook heb je soms mensen die slecht ter
been zijn. Die geef je dan de tip om vroeg
Najaar 2022 | 9
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September
vrij 9 sept
Oldenzaal Muzikaal
Een gratis festival dat draait om
de muziek. Met diverse podia en
deelnemende horeca.
Muziek | Stadstuin Oldenzaal

zat 17 sept

tip!

Het Beleg van Oldenzaal
Kijk het hele programma van dit
historische weekend op pagina 12.
Plechelmusplein

zat 17 en zon 18 sept
Twents wijnfeest
Beleef een echt Twents wijnfeest met
wijnproeverijen, live muziek en een
wijnwandeling.
twentswijnfeest.nl
Wijngaard Kötter | Hulsbeek

19 sept t/m 1 okt
Mobiel LAB
Maak kennis met nieuwe maaktechnieken. Voor jong en oud.
Creatief | Bibliotheek Oldenzaal

eropUit
agenda >>>

21 sept

vrij 21 okt

Consensus Vitalis
Schumann & Zoon - Felix en Clara of
geheim van een naam.
Start: 15.00 uur
Muziek | Stadstheater De Bond

Kinderrondleidingen Palthe Huis
Zie info bij 19 oktober.
Start: 15.00 uur
Cultuur | Palthe Huis

5 t/m 13 okt

di 11 okt

Kinderboekenweek
Dit jaar is Gi-ga-groen! het thema van
het leukste kinderfeest in Nederland.
Jeugd | Bibliotheek Oldenzaal

Milja’s Bouwlab
Leer programmeren met lego!
Jeugd | Bibliotheek Oldenzaal

woe 5 & zat 8 okt
Fotografie workshop
Maak je eigen oude meester. Samenwerking met Kunst in de Etalage.
Start: woensdag - 19.00 tot 21.30 uur
Start: zaterdag - 11.00 tot 13.00 uur
Workshop | Palthe Huis

VRIJ 7 okt

Ter Stege Festival
Met topartiesten op zaterdagavond en
veel live muziek en bokbier op zondag!
terstegefestival.nl
Festival | Ter Stege - terras en binnen

Kunst in de etalage | 20e editie
Een geweldig gevarieerde kunstexpositie in de etalages van de
Oldenzaalse binnenstad.
kunstindeetalage.nl

Vuile Huichelaar
Omdat ik zoveel van je hou en andere
foute liedjes
Cabaret | Stadstheater De Bond

Kunst in de etalage
Kunstworkshop voor kinderen van
4 t/m 7 jaar
Jeugd | Bibliotheek Oldenzaal

Kermis Oldenzaal
Jaarlijkse traditie | Stadscentrum

1 t/m 23 okt

Vrij 14 okt

KNK toneel
Giftig en gretig
Start: 20.15 uur
Streek | Stadstheater De Bond

zat 8 en zon 9 okt

ENorm
Story Night with Enorm
Start: 20.15 uur
Muziek | Stadstheater De Bond

Johan Goossens
Kleine pijntjes
Cabaret | Stadstheater De Bond

zat 15 okt

23 t/m 26 sept

oktober

DO 13 okt

Wikipedia edit-a-thon
Thema: textielgeschiedenis en mode
Start: 13.00 tot 17.00 uur
Cultuur | Palthe Huis

Zat 8 okt

ZAT 1 okt

10 | C magazine Oldenzaal

Zon 9 okt

Milja’s Bouwlab
Aan de slag met de nieuwste rage om
figuren te maken: brokjes!
Jeugd | Bibliotheek Oldenzaal

Kennis maken met schrijven
Door schrijfcoach Niek van den Raad
Start: 15.00 tot 16.30 uur
Workshop | Bibliotheek

NAJAAR 2022

Er is cultureel veel te beleven in én om Oldenzaal!
In deze Eropuit Agenda vind je diverse culturele
activiteiten en evenementen die op dit moment
voor het najaar bekend zijn.

di 4 okt

Heroes of the 70s - Theatertour
Cry me a river Band
Muziek | Stadstheater De Bond

tip!

Talent in Huis
Hét huiskamerfestival van Oldenzaal.
Zie artikel op pagina 21
Toegang is gratis.
talentinhuis-oldenzaal.nl
Muziek | Oldenzaalse huiskamers

vrij 21 okt

Tim Akkerman &
The Ivy League
Samen met zijn
band The Ivy
League gaat
Tim Akkerman
in het theater terug naar de tijd van
MTVUnplugged: de mooiste songs uit
zijn eigen oeuvre, op een intieme en
breekbare wijze gebracht, met leuke
anekdotes en ontroerende verhalen.
Een ode aan de rockmuziek, zijn helden
en aan zijn publiek dat houdt van alle
mogelijke smaken.
Start: 20.15 uur
Muziek | Stadstheater De Bond

zat 22 okt
Peter Beets & Henk Meutgeert met
Izaline Calister
Gershwin Celebration
Start: 20.15 uur
Muziek | Stadstheater De Bond

do 27 okt
Kirsten van Teijn
(S)EXPIRIMENT
Start: 20.15 uur
Kleinkunst | Stadstheater De Bond

Kunst in de etalage
Kunstworkshop - kinderen 8 t/m 12 jaar
Jeugd | Bibliotheek Oldenzaal

Zon 9 okt

tip!

vrij 28 okt
9e Twents Buutfestival
Start: 20.15 uur
Streek | Stadstheater De Bond

Zat 29 okt
woe 19 okt
Kinderrondleidingen Palthe Huis
Voor alle nieuwsgierige én leergierige
kinderen organiseert het Palthe Huis
kinderrondleidingen. Zonder jaartallen
en ‘grote mensen taal’ maar met
spannende verhalen en bijzondere
weetjes.
Start: 15.00 uur
Cultuur | Palthe Huis

do 20 okt
De Boer Mentink
Op de schaal van geluk
Cabaret | Stadstheater De Bond

Grote Oldenzaalse Quiz
Denk jij alles te weten over Oldenzaal
en heb je wel zin in een avond vol
spanning en vertier?
Meld je dan samen met je team
aan voor deze quiz over jouw stad!
Een avondvullende strijd!
Start: 20.00 uur
Kennis & vertier | Palthe Huis

Zon 30 okt
Brandweerman Sam Live!
De Verloren schat 2+
Start: 13.30 en 16.00 uur
Jeugd | Stadstheater De Bond
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November
4 t/m 11 nov
De week van de Mediawijsheid
Diverse workshops om informatie te
herkennen als echt of nep, veilig gebruik
te maken van media en niet verloren te
raken in de vloedgolf aan informatie!
Informatief | Bibiliotheek

vrij 4 nov

het Beleg
van Oldenzaal
Oldenzaal is maar liefst zeven keer bele
gerd, voordat de stad uiteindelijk in 1626
in Staatse handen viel. Daarom vieren we
in 2022 ‘Het Beleg van Oldenzaal’
Op 17 september 2022 vindt op het
Plechelmusplein in Oldenzaal voor het
eerst Het Beleg van Oldenzaal plaats.
Het Plechelmusplein staat vol met
historische ambachten, muziek, theater
en marktkramen. Geniet van een hapje
eten in taverne de Gulden Gans. Allemaal
in de sfeer van 1600, met braadpannen
op open vuur en een varken aan het spit
en natuurlijk een lekkere pul bier!

3 van de 5 hoofdpersonen van het Beleg

1 sept t/m 9 okt
Tentoonstelling
‘De geboorte van Nederland’
Van 1 september t/m 9 oktober is er in de
Stadhuishal de tentoonstelling over de
geboorte van Nederland en de bijzondere
positie van Oldenzaal in het oosten van
het land. Deze tentoonstelling is een
product van het samenwerkingsverband
1572 en wordt aangevuld met lokale
vondsten, objecten en informatie.
12 | C magazine Oldenzaal

zaterdag 17 september
HET BELEG VAN OLDENZAAL
Tijdens dit evenement kun je genieten
van een bomvol programma voor jong
en oud.
Bezoek het legerkamp waar re-enactors
en historische acteurs demonstraties
geven, terwijl echte roofvogels boven je
hoofd vliegen.
Bekijk de kanonnen en zie hoe een batal
jon Spaanse soldaten marcheren. Volg
de 5 hoofdpersonen van Het Beleg van
Oldenzaal en ervaar hoe de strijd hun
gehele leven bepaalde.
Tijd: van 11.00 - 18.00 uur
Kosten: gratis
Speel het spel: STRIJD OM DE STAD
Speciaal voor inwoners van Oldenzaal.
Strijders! In teams van ongeveer 10
personen kun je deze avond de strijd om
de stad aangaan. Met een wedstrijdboek
in de hand ga je vanuit je eigen thuis
honk de strijd aan met de andere teams.
De hele avond ga je bezig met uiteen
lopende opdrachten. Soms als team,
soms in een delegatie.
Meer info: strijdomdestad.nl
Tijd: van 18.00 - 23.00 uur
Kosten: €55,- per team

Palthe Mysterie
Tijdens een avondvullend programma
met heerlijk driegangendiner spelen
jullie een interactief spel vol spanning
en sensatie! Ontmoet de Familie en
ontrafel het mysterie. Samenwerking
met Stadshotel Ter Stege en
theatergroep Raar Bezoek.
Start: 18.30 uur tot 22.00 uur
Cultuur & culinair | Palthe Huis

Do 10 nov
Ellen Pieters & Han Oldigs
Adam & Eva 2.0
Start: 20.15 uur
Cabaret | Stadstheater De Bond

zat 12 nov
The Kilkenny’s
Blowin’ in the wind
Start: 20.15 uur
Muziek | Stadstheater De Bond

woe 16 nov
Huub Stapel
Alleen familie (try out)
Start: 20.15 uur
Toneel | Stadstheater De Bond

do 17 nov

tip!

Opvliegers
Girls on fire! try out
Een show vol bekende hits, afgewisseld
met hun zeer herkenbare, persoonlijke,
ontroerende en hilarische verhalen.
Start: 20.15 uur
Muziek | Stadstheater De Bond

Eropuit in Oldenzaal | agenda najaar 2022

vrij 18 nov

vrij 9 dec

Palthe Mysterie
Zie info bij 4 november
Start: 18.30 uur tot 22.00 uur
Cultuur & culinair | Palthe Huis

Weihnachtsoratorium
Muziek | Plechelmusbasiliek

18 en 19 nov
Toneelgroep Fleringen
Witwas praktijken
Start: 20.15 uur
Streek | Stadstheater De Bond

23 t/m 26 nov
SNOR Revue
QUICK EN RAP ’N BETKE!!
Start: 20.15 uur
Streek | Stadstheater De Bond

Chris Verlaan
Man in de maak
Start: 20.15 uur
Cabaret | Stadstheater De Bond

zat 14 jan

ENorm
Kerst met Ballen
Start: 20.15 uur
Muziek | Stadstheater De Bond

The Bentleys
Start: 20.15 uur
Muziek | Stadstheater De Bond

woe 28 dec

Kim Kötter met Eddy van der Ley
Niet het mooiste meisje van de klas
Start: 20.15 uur
College | Stadstheater De Bond

vrij 30 dec
zondag 27 nov
Midwinterhoornwandeling met
een verhaal
Afstand: 5, 8 of 11 km
Start: tussen 10.30 en 14.00 uur
Door: Stichting Mirrewinterhoorn
bloazers Ol’nzel
Streek | NS Station Oldenzaal

Stroadl Festival
Een jaarlijkse terugkerend
benefietfestival met veel gezellige
bands in de Groote Markt cafés.
Start: vanaf 21.00 uur
Muziek | Binnenstad Oldenzaal

januari 2023

december 2022
don 1 dec
Rayen Panday
Focus
Start: 20.15 uur
Cabaret | Stadstheater De Bond

zat 3 dec

tip!

Loïs Lane
Nederpop All Stars met Loïs Lane
Start: 20.15 uur
Muziek | Stadstheater De Bond

don 8 dec
William Rutten Theatercollege
Focus
Start: 20.15 uur
Theatercollege | Stadstheater De Bond

Martijn Kardol
De Situatie
Start: 20.15 uur
Cabaret | Stadstheater De Bond

Meer informatie?
Check de website
uitinoldenzaal.nl/cultuur
of de website van de betreffende
Oldenzaalse locatie.

vrij 16 dec

Pip en Pelle
Chaos in Het Sprookjesbos 4+
Start: 15.00 uur
Jeugd | Stadstheater De Bond

vrij 9 dec
Kom je 17 september ook naar
het Plechelmusplein? Je vindt alle
activiteiten en info rond Het Beleg
op: uitinoldenzaal.nl/beleg

Do 15 dec

vrij 20 jan

zat 21 jan
Rian Gerritsen, Anouk Maas,
Lieneke le Roux
Huisvrouwen bestaan niet
Start: 20.15 uur
Cabaret | Stadstheater De Bond

zon 22 jan
Sterrin Smalbrugge
Sterrins dierenencyclopedie
Start: 15.00 uur
Jeugd | Stadstheater De Bond

1 jan

25 jan t/m 4 feb

Nieuwjaarsduik
Frisse start van
het nieuwe jaar
Traditie | Hulsbeek

Nationale Voorleesdagen
Deze dagen staan in het teken van
het voorlezen aan jonge kinderen.
Jeugd | Bibliotheek

vrij 6 Jan
Nathalie Baartman
SNAK
Start: 20.15 uur
Cabaret | Stadstheater De Bond

zo 8 jan
Hé wie zit er op de wc?
Start: 11.00 uur
Jeugd | Stadstheater De Bond

vrij 13 jan
Thijs Kemperink
Halverwege
Start: 20.15 uur
Cabaret | Stadstheater De Bond

vrij 27 jan
Ernest Beuving
So long Cohen
Start: 20.15 uur
Muziek | Stadstheater De Bond

zat 28 jan
Lucas van Merwijk met Drums United
Birth of the Beat
Start: 20.15 uur
Muziek | Stadstheater De Bond

februari 2023
17 t/m 21 feb
Carnavalsweekend
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geheim van hades
Fietsroute 17 km
Het Geheim van Hades is een perfecte
familieactiviteit die je alleen of in
een groep (max. 6 p.) kan doen. Het is
een zeer geschikte activiteit voor een
kinderfeestje of een uitje met het gezin.
Tourist Info Oldenzaal | centrum

OLDENZAAL
jouw plek

sammy in de jungle
Actieve kinderspeurroute
Klimmen, klauteren en kruipen….
ben je daar goed in? Dat mag tijdens
deze leuke kinderspeurtocht over
recreatiepark het Hulsbeek. Met een
magazine
aantal leuke
opdrachtjes inclusief
Sammy stickertjes. De speurtocht
OLDENZAAL
jouw culturele plek

OLDENZAAL
jouw culturele plek

september
oktober
november
december

Wist je. .

Dat ze hier een escaperoom
hebben - kun jij ontsnappen?
Dat er in de herfstvakantie
wandelingen bij kaarslicht zijn?
Palthe Huis | Palthe Huis.nl

is € 4,95 per tocht - incl. leuke
Oldenzaal tas. Het tasje kun je tijdens
de openingstijden bij de Tourist Info
Oldenzaal kopen. Je kan de speurtocht
doen wanneer je zin hebt!
Iedere dag te boeken tussen
9.00 en 18.00 uur.
Het Hulsbeek

Cultuurtips
Speciaal voor kinderen!
jeugdtheater

21 december

Voorstellingen Stadstheater De Bond
Op de theateragenda staan ook weer
diverse jeugdvoorstellingen zoals jullie
hebben gezien op de vorige pagina’s.
Op de website van De Bond
kan je eenvoudig filteren op
jeugdvoorstellingen.
Stadstheater De Bond

Winter zonnewende
De viering van de winterse zonnewende
begint om 19.00 uur op het plein van
de St. Plechelmusbasiliek. Er wordt dan
een begin gemaakt met het verdrijven
van het donker door de klanken van de
ossenhoorn, midwinterhoorn, alpen
hoorn en jachthoorn.
De aanwezigen gaan daarna via de
kerkdeur de schaars verlichte kerk
binnen. In de viering met medewerking
van een koor en blaasmuziek, staat
het licht centraal en wordt het steeds
lichter in de basiliek. Tijdens de woord
dienst kan een kaarsje naar het altaar
worden gebracht en mogen vooraf
ontvangen wenskaarten in een kerst
boom worden gehangen.
St Plechelmusbasiliek, Oldenzaal

Maakplaatsen
Voor jong en oud
De bibliotheek organiseert dit najaar
diverse maakplaatsen. Kinderen
maken hier kennis met techniek en
vakmanschap.
In de Eropuit Agenda vind je de data.
Bibliotheek Oldenzaal

23 t/m 26 september | Najaarskermis
vrij 29 oktober
Lampionoptocht
Het is inmiddels traditie rond Sint
Maarten: de sfeervolle lampionoptocht
door de wijk Zuid-Berghuizen.
Vertrek: 19.00 uur
Zuid Berghuizen

Vandaag is sinte marten. .

14 | C magazine Oldenzaal

ALLE PLEK VOOR KUNST

Palthe Huis

‘Er ontstaan mooie
vriendschappen.
Ontzettend leuk.’

KUNSTCLUB VAN TWENTS ZILVER

Zin-spinsels: verrijking
door praten over kunst
Praten over kunst en allerlei onder
werpen die bij het leven horen. Dat
is precies wat Annemarie van Uden
doet met senioren tijdens de cursus
Zin-spinsels van Twents Zilver, een
pro
ject van Kaliber Kunstenschool en
Impuls. De cursus is een combinatie van
verrijking, beschrijven en samen zijn.

Kijken en beschrijven
Zelf is Annemarie gespecialiseerd in
glaskunst en geeft ze les in verschillende
kunsttechnieken, zowel bij Kaliber als
bij Oyfo in Hengelo. In Oldenzaal geeft
ze onder andere de cursus Zin-spinsels

voor senioren. Wat is dat nou eigenlijk?
Annemarie vertelt: “Bij Zin-spinsels
werken we met VTS-techniek: visual
thinking strategy. We kijken naar schilde
rijen en benoemen wat we zien, we
proberen het oordeel weg te laten. Ook
laten we achterwege wat je dénkt te
zien. Het gaat puur om wat je echt ziet.
Dat is heel moeilijk.” Deze bevindingen
bespreken we met elkaar. “Dat is eigenlijk
al heel verrijkend. Daarna vertel ik nog
wat over het schilderij: waar hangt het,
wie is de maker en uit welke tijd komt
het? Dat hoort officieel niet bij deze
techniek, maar is wel leuk om te doen.”

‘De cursus is bedacht
om ouderen alerter
te maken’
Delen met kleinkinderen
Elke les breidt Annemarie de kennis van
kunstgeschiedenis van senioren uit. “Wat
heel leuk is, is dat de senioren de kennis
mee naar huis nemen. Soms zoeken ze
dingen thuis verder uit en bespreken ze
dit met hun kleinkinderen. Dat is heel
mooi.”
Najaar 2022 | 15
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De cursus is onderdeel van Twents
Zilver, een project dat senioren uitdaagt
om creatief bezig te gaan. Bij Twents
Zilver Thuis maken zij samen met een
kunstdocent iets moois, zoals een
levenslied of fotocollage. De groeps
cursussen van Twents Zilver Uit zijn
ontstaan vanuit de behoefte om elkaar
te ontmoeten, zoals bij Zin-spinsels.
Annemarie vertelt: “Je kijkt naar de
behoefte van iemand. Soms is er een
oudere die zelf een gedicht voordraagt,
waar we het daarna dan over hebben.
Of er zijn artikelen uit de krant meege
nomen. We zoeken samen het intel
lectuele op, daar is echt behoefte aan.
Langzamerhand ontstaan er ook mooie
vriendschappen. Ontzettend leuk.”

Verrijkend voor allen
Op de vraag wat de cursus voor
Annemarie zelf betekent, moet ze even
nadenken. Ze antwoordt: “Ik vind het zelf
een verrijking om met deze doelgroep
te werken. Meestal werk ik met een
doelgroep die 20 jaar jonger is, of nog
jonger. Deze doelgroep relativeert
enorm. Het gaat namelijk om de kleine
dingen, het samen zijn. Dat is zo belang
rijk. Zeker in deze tijd. Dat vind ik meer
terug in de doelgroep senioren.” Ze
geeft nog aan dat technologie zo snel
gaat en hoe ouder je wordt, hoe meer
je teruggaat naar vroeger. “Daar hebben
we het in de cursus veel over. Dat vind ik
bijzonder aan deze doelgroep, dat leeft
heel sterk. Ouderen staan meer in het
hier en nu.”
16 | C magazine Oldenzaal

Daarnaast vindt Annemarie het heel
mooi als ze hoort dat cursisten het met
hun kleinkinderen hebben gehad over
een schilderij. “Elke keer als mensen
verrijkt de deur uit gaan en het thuis
nog hebben gehad over kunst, vind ik
dat fantastisch. Dat is een hele mooie
manier om met je kleinkinderen te zijn.
Hele andere dingen dan school of sport.
Goed dat ze dat oppakken en doen.”

ZIN-SPINSELS | Annemarie
doceert 2 wekelijks op dinsdag
Zin-spinsels van 10.00 - 12.00 uur.
Er is nog plek!
Aanmelden kan door te bellen met
06 23523831 of via twentszilver.nl

Ontmoetingspark Stakenkamp
Burgemeester Wallerstraat 115
muziekkoepeloldenzaal.nl

ontmoeten en verbinden op

nieuw buitenpodium
12 juni is de nieuwe muziek
koepel in
ontmoetingspark Stakenkamp, Oldenzaal
geopend. Een plek waar podiumkunst
de toeschouwers ont
moet en verbindt,
volgens Hans Renshof. Hans maakt deel
uit van de program
meringscommissie
voor de muziekkoepel.

Samen zijn

Op de vraag of Annemarie nog iets kwijt
wil over de cursus zegt ze het volgende:
“De cursus wordt om de week gegeven op
dinsdagochtend van 10.00 – 12.00. Er is
nog plek voor een aantal mensen. Je mag
altijd komen kijken als het je aanspreekt!
Dit kan bij mijn cursus, maar ook bij de
Kunstbrouwerij van mijn collega Rob,
waar je gaat tekenen en schilderen. Of
de nieuwe yogacursus van Jacobien.”

Muziekkoepel

MEEDOEN?

‘Er is zelfs een groepsapp, om tips te delen’
Met de cursus wil Annemarie niet per
sé iets bereiken, behalve dat ze op een
fijne manier samen zijn en het over een
gezamenlijke interesse hebben. Dat is
volgens haar voldoende.“Er is niet iets wat
behaald hoeft te worden. Zij verheugen
zich op de cursus en ik ook. We hebben
zelfs een groepsapp aangemaakt, waarin
tips worden gegeven over bijvoorbeeld
televisieprogramma’s, leuk toch!”

CULTUUR IN DE WIJK

Gastvrij huis

Nieuwe locatie

Vanaf september vind je Kaliber
Kunstenschool op een nieuwe
locatie. In het Sociaal Cultureel
Centrum Oldenzaal Willemien aan
de Wilhelminastraat 5 - voormalige
Univé kantoor - in Oldenzaal.

Kaliber Kunstenschool
kaliberkunstenschool.nl

De nieuwe muziekkoepel moet een huis
kamergevoel oproepen, met regelmatig
mooie activiteiten en evenementen. Hét
culturele buitenpodium van Oldenzaal.
Hans geeft aan dat de koepel als een
gastvrij huis moet voelen voor spelers en
bezoekers, die plek biedt voor culturele
voorstellingen. “Denk aan acteren, schrij
ven, zingen en muziek maken. De ambi
ties komen op straat en interactie met
publiek is hier makkelijk.”

Bijzonder gesteente
De basis van de muziekkoepel is
ge
bouwd met bijzondere stenen. Deze
zes stenen zijn namelijk gemaakt in
2013 tijdens de Nationale Metsel- en

Voeg
wedstrijden die werden gehouden
in Oldenzaal. Dit is vervolgens door
Stichting Muziekkoepel Oldenzaal afge
maakt tot officiële muziekkoepel. Een
stukje geschiedenis vastgelegd in het
culturele
buitenpodium.
Daarnaast
kun
nen bezoekers tijdens optredens
van een drankje genieten bij boerderij
Stakenboer, naast de koepel. Ook is er
een speeltuin waar kinderen zich goed
kunnen vermaken.

Actief in cultuur

Lokale Ziggodome

‘Dit is dé plek voor
lokale artiesten’

Hans ziet de koepel als een plek voor
lokale artiesten, waar ze hun eigen
Ziggodome kunnen creëren. Hij vertelt
wat de koepel voor hem als inwoner van
Oldenzaal betekent: “Muziek verbindt
groepen mensen en zorgt voor gedeelde
emotie. Verschillen in achtergrond
worden over het algemeen volledig
vergeten. Muziek is per definitie levendig
en brengt gezelligheid. Het creëert
ontmoeting en verbinding.” Dat is voor
hem belangrijk.

Zelf heeft Hans een belangrijke binding
met muziek en zang. Hij heeft klarinet
gespeeld en heeft bijgedragen aan
verschillende culturele activiteiten,
zoals het Cultureel Festival Losser en
Halloween op Erve Kraesgenberg. Hij
heeft niet echt een duidelijke smaak
voor cultuur of muziek. Dit is juist heel
divers. “Ik houd van Mnozil Brass, Di-rect,
harmonieorkesten. Heel verschillend.”

Programma
De koepel biedt plek voor wel vijftig
muzikanten, dus aan ruimte ontbreekt
het niet. Verder heeft de koepel mooie
faciliteiten zoals een elektriciteitskast en
verdeeldozen. Handig voor de optredens.
Het nieuwe bestuur is druk bezig met
het maken van de programmering. Deze
is binnenkort te vinden op hun website:
muziekkoepeloldenzaal.nl
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CULTUUR OP SCHOOL

Lessen tot leven
brengen
Ceppo is een stichting die zich inzet om
cultuureducatie meer en beter vorm te
geven. “De afgelopen jaren wordt er door
basisscholen en culturele instellingen in
Oldenzaal steeds nauwer samengewerkt.
We hebben gezamenlijk een heel nieuw
Kunstmenu samengesteld, afge
stemd
op maat van de scholen. Daarnaast
hebben we nog samen met de stich
ting Oldenzaalse Musea de leerlijn
‘Erfgoed verbindt Oldenzaal’ ontwikkeld.
Oldenzaal is namelijk echt een erfgoed
stad. De kin
deren leren tijdens deze
lessen van de lokale geschiedenis en dit
staat dicht
bij ze. Ze bezoeken bijvoor
beeld het Palthe Huis, volgen een histo
rische stadswandeling of beklimmen de
Plechelmustoren. De les wordt levendig
en geeft een andere manier van leren.”

Cultuureducatie:

kinderen
leren met
plezier

Volgens Hedwig beleven kinderen ont
zettend veel plezier aan cultuureducatie
lessen. Ze vertelt over het belang van
plezier: “Als je ergens plezier aan beleeft,
onthoud je het. Dan spreekt het je meer
aan. Kijk naar je eigen jeugd. Je eerste
bioscoopfilm of je eerste keer theater. De
verwondering daarbij. Dat vergeet je niet,
dat blijft hangen. Als je dat in de vorm
van cultuureducatie giet voor kinderen,
onthouden ze de lessen beter.”

Cultuur en begrip
Leren door en over cultuur door plezier
te hebben. Volgens Hedwig de Bruijn
van Stichting Cultuur Educatie Platform
Primair Onderwijs Oldenzaal (Ceppo)
de manier om kinderen kennis te laten
maken met cultuur. Als directeur van
Ceppo zet ze zich in voor het beste
aan
bod van cultuureducatie op Olden
zaalse basisscholen. Enthousiast vertelt
ze over het belang van cultuureducatie.

Reeks van drie

Ceppo | cultuureducatie
info@ceppo-oldenzaal.nl
ceppo-oldenzaal.nl
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Cultuureducatie is een vorm van
educatie waar cultuur als doel of middel
wordt ingezet. Hedwig vertelt over de
plaats van cultuur binnen het onderwijs:
“Cultuur komt steeds meer in het aanbod,
maar niet meer op zichzelf staand als
les muziek, dans of drama. Een losse
les heeft weinig zin. Daarom bieden wij
lessen aan in een reeks van drie: een
voorbereidende les, een uitvoerende
les en een verwerkende les. Dat blijft
kinderen het beste bij. We proberen het
daarnaast steeds meer te koppelen aan
andere vakken of thema’s binnen het
onderwijs.”

Waarom is cultuureducatie voor kinderen
belangrijk? Hedwig vertelt hierover:
“Onze kinderen zijn de burgers van de
toekomst, van onze samenleving. Voor
die samenleving is het belangrijk dat
zij zich goed en breed ontwikkelen.
Dat zij kritisch leren denken en kunnen
reflecteren op zichzelf en anderen. Dat
zij de wereld waarin zij leven beter
begrijpen en goed kunnen samenwerken.
Het draagt bij aan verdraagzaamheid en
een mooie samenleving. De creatieve
ontwikkeling van kinderen draagt ook
bij aan innovatieve oplossingen voor
alle uitdagingen van de 21e eeuw. Aan
dit alles kan iedereen later veel plezier
beleven.”

Puur enthousiasme
Zelf zit Hedwig vooral in het coördine
rende gedeelte van Ceppo, maar ze sluit
ook regelmatig aan bij een les om erva
ringen van kinderen op te halen. “Ik zat
een keer bij een midwinterhoornles,
waar een jongen kennis maakte met dit
instrument. Hij was zo enthousiast en
werd nóg enthousiaster toen hij erachter
kwam dat deze lessen ook buiten de

school gevolgd konden worden. Hij
ontdekte een persoonlijke passie en
talent voor dit instrument. Zo waardevol.”
Ze vertelt dat ze onder de indruk is van
de creativiteit en het begrip van kinderen
tijdens cultuureducatielessen. Ze noemt
een voorbeeld van een les waar kinderen
een eigen nummer schreven over de
Tweede Wereldoorlog: “Het onderwerp
over de Jodenvervolging werd gekoppeld
aan het thema buitensluiten. De kinderen
maakten zelf vanuit daar de aansluiting
met pesten op school. Ze begrijpen waar
het over gaat, zo puur. Ik word geraakt
door wat ze maken als ik ga kijken. Heel
betekenisvol.”
Leren en plezier hebben is belangrijk.
Hedwig krijgt vaak leuke feedback vanuit
kinderen als ze bij een les aansluit. “Soms
zit ik bij een les en dan vraagt een kind
wat ik kom doen. Dan geef ik aan dat ik
de lessen organiseer en dat ik benieuwd
ben of ze het leuk vinden. Dan krijg ik een
antwoord als: ‘Oh nou, van deze lessen
wil ik er wel meer krijgen’. Dan merk je
het enthousiasme bij de kinderen en hoe
leuk ze het vinden. Dat is fantastisch.”

Overal leren
over cultuur
Ceppo is dus continu aan het bouwen aan
cultuureducatie, bouwen aan culturele
kinderen van de toekomst. Ouders zijn
hierin een belangrijke factor. Hedwig
vertelt: “Het is belangrijk om thuis ook
vorm te geven aan cultuureducatie, om
het gesprek aan te gaan. Bijvoorbeeld
kinderen meenemen naar cultuur of dat
kinderen de ouders meenemen als ze
enthousiast zijn geworden na een les
cultuureducatie. Dat gebeurt ook. Niet
alleen taal en rekenen zijn belangrijk,
maar ook culturele vakken. Als kinderen
bezig zijn met theater of poëzie, zijn
ze ook bezig met taal. Je kunt het aan
elkaar koppelen. Of maak een liedje
van de tafels. Het leren is dan leuker
en interessanter voor kinderen. We
proberen bij Ceppo te zoeken naar die
koppelingen.”

over Hedwig:
Hedwig de Bruijn
Ceppo
FUNCTIE:
directeur
LEEFTIJD:
55 jaar
OLDENZAALSE SINDS: 2003
NAAM:

ORGANISATIE:

Wil je meer weten over de stichting en
cultuureducatie? Op de website vind je
informatie en het aanbod:
ceppo-oldenzaal.nl
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Een gitaarles,
een VIP-avond in
Stadstheater De Bond
of een koor in je tuin?
En nog veel meer, online!

Veiling!
Een greep uit de items die geveild worden:

Kaliber Kunstenschool, Bibliotheek
Oldenzaal, St. Oldenzaalse Musea en
Stadstheater De Bond organiseren
een unieke veiling. Op donderdag 29
september kun je bieden!

Picknick in ’t Lood’n Bönneke
Ooit als eens met zijn vieren willen
picknicken bovenin de Plechelmus
toren?

Bied dan mee op dit eenmalige aanbod
en vertel de rest van uw leven dat u wel
eens gepicknickt heeft op de toren!

Culturele instellingen bieden bijzondere
kavels aan, hiernaast een eerste selectie!

Doe je mee?
Op 20 september is de veilingsite live en
kun je alle items zien.

Wie biedt er meer?

Oldenzaal
29.09.2022
Stadstheater
De bond

Ontbijt op bed
van Zus en Jet

Moeite met wakker worden? Deze
keer niet! Bied op een komisch en
muzikaal verrassingsontbijt van het duo
Aangewaaid?! Een prachtige manier om
een bijzondere dag mee te beginnen, of
gewoon voor een woensdag! Boordevol
vitamietjes voor de lach. Eitje erbij?

Het Palthe Mysterie

Er klinkt een harde bonk en een onheil
spellende gil. AAARGHH! Overal liggen
papieren en een schim verdwijnt in de
nacht…
Tijdens een avondvullend programma,
met heerlijk driegangendiner of
tafelbuffet, spelen jij en je 19 gasten
een interactief spel vol spanning en
sensatie!

VIP-avond in
Stadstheater De Bond

Een hapje, een drankje, een kijkje achter
de schermen… en een voorstelling
natuurlijk!
SCAN
DE CODE

Ga jij met jouw beste vrienden voor de
VIP-avond van De Bond? Dit gaat een
avond worden die jullie niet snel zullen
vergeten, leg de rode loper maar klaar!

Meer informatie is vanaf 20 september te vinden op: deoldenzaalseveiling.onzeveilingonline.nl
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een unieke kans
op unieke items!

talent in huis 2022

huiskamer
als podium
Een intieme sfeer tijdens huiskamer
concerten, dat is precies wat Talent in
huis omschrijft volgens artiest Luciën
Jansen van Spölkwarteerke. Claudia en
Arjan Asbreuk, die hun huiskamer al
eens beschikbaar stelden, bevestigen dit
vol enthousiasme. We gingen met ze in
gesprek om te kijken wat Talent in Huis
nou zo bijzonder maakt.

hun huiskamer beschikbaar voor
artiesten. Luciën heeft hier met zijn band
al een keer op mogen treden. Als echte
muziekliefhebbers vinden Claudia en
Arjan Talent in huis ontzettend mooi.
Claudia: “Muziek is de bindende factor
voor mensen die tijdens Talent in huis
komen. Iedereen geniet van muziek, jong
en oud. Het wordt gewaardeerd en er
wordt van genoten. Dat is echt leuk.”

Muziek verbindt
Talent in huis is een huiskamerfestival
in oktober waar verschillende artiesten
optreden. Hoe is het om mee te doen?
Luciën Jansen is in het dagelijks leven
huisarts, maar in avonden en weekenden
vaak achter muziekinstrumenten te
vinden. Hij schrijft en maakt zelf muziek
over allerlei onderwerpen: ouder worden,
vriendschap en loslaten. Luciën is onder
deel van de band Spölkwarteerke. Zelf
zegt hij het volgende: “Het mooiste
vinden wij dat intieme en dat zoeken
we ook op. Voor artiesten is Talent in
huis qua opzet leuk om iets te laten
zien. Om te kijken of er iets ontstaat en
hoe een nummer ontvangen wordt.” Hij
vertelt dat het leuk is om in zo’n setting
te zingen. “Je merkt dat mensen iets met
muziek hebben, dat voel je meteen.”
Claudia en Arjan zitten juist aan de
andere kant van het huiskamerfestival,
als gastheer en gastvrouw. Zij stellen

‘Ik dacht de eerste keer,
laten we alle meubels
weghalen, dan hebben
we veel ruimte.
Gelukkig stak Arjan
daar een stokje voor.’
Huiselijke sfeer
Vanaf het moment van aanmelden is het
spannend, zowel voor artiest als voor
gastvrouw/heer. Voor de tijd ontmoet je
elkaar, zodat je weet wie je in huis laat
spelen en hoeveel ruimte je hebt als
artiest. Luciën vertelt over zijn ervaring:
“Wij praten met onze band nog vaak na
over dit soort optredens. Over hoe leuk
we het vonden. Je voelt echt dat je in een
huiskamer zit, in huiselijke sfeer. Mensen

komen binnen, er is geroezemoes. Dat
maakt het mooi. Je doet het samen.”
Als gastvrouw ben je bezig met het
regelen van de plek voor zowel artiest als
publiek. Claudia vertelt: “Grappig verhaal
over dat huiselijke. Ik dacht de eerste
keer, laten we alle meubels weghalen,
dan hebben we veel ruimte. Gelukkig
stak Arjan daar een stokje voor.” Arjan
vult lachend aan: “Het moet natuurlijk
wel een huiskamer blijven, anders mis
je de intieme sfeer. Het is bijzonder om
een band in je woonkamer te hebben
en andere mensen komen om daarvan
te genieten.” Claudia neemt over: “Wij
genieten van muziek, dat is belangrijk
in ons leven. Het is heel gaaf om dit te
kunnen delen in onze huiskamer. Het
halfuurtje voordat het begint, word ik
een beetje zenuwachtig. Maar dan gaat
de deur open, komen de eerste mensen
binnen en is de sfeer gelijk goed.”

Wil jij de volgende keer ook
de huiselijke sfeer proeven?
Zet deze datum dan in je agenda:
zondag 9 oktober. Dan vindt de
volgende editie plaats.
talentinhuis-oldenzaal.nl
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HEILIG PLEKJE

WERKEN OP EEN CULTURELE PLEK; DE BIEB
reden: “Vooral de geschiedenis trekt mij
aan. Als ik de kerk afsluit, ben ik alleen
in de kerk met alle geschiedenis die
hier heeft plaatsgevonden. Wat ik een
bijzondere gedachte vind, is dat al die
gewone mensen vroeger uit Oldenzaal
en omgeving de moeite namen om
hiernaartoe te komen. Zonder fiets of
auto, maar gewoon lopend. Weer of
geen weer. De kerk heeft veel voor hen
betekend. Dat is prachtig.”

‘Per jaar komen er
zo’n 15.000 mensen
in deze kerk’

Historische schatten

Historie en
nieuwsgierige
bezoekers

omringen basiliekwacht Harry

Enthousiast ontvangt Harry Morshuis,
basiliekwacht van de Plechelmus,
mensen in de kerk. Hij geeft rond
lei
dingen door de basiliek, het centrale
geschiedenispunt van Oldenzaal volgens
hem, en kan hier van alles over vertellen.
Vol passie vertelt Harry over de basiliek,
de schatkamer en de betekenis van deze
culturele plek voor hem.

Openen en ontvangen
Basiliekwacht, een term die velen
misschien niks meer zegt. De Plechelmus
heeft ongeveer 40 basiliekwachten. Harry
vertelt: “Wij zorgen ervoor dat de kerk
geopend is van april tot november. We
houden toezicht, beantwoorden vragen
en maken een praatje met bezoekers. Het
is een groot succes, want per jaar komen
er zo’n 15.000 mensen in deze kerk. De
Plechelmus is bijzonder, juist omdat
deze al eeuwen in Oldenzaal staat en zo
22 | C magazine Oldenzaal

goed is onderhouden.” Hij geeft aan dat
bezoekers heel nieuwsgierig zijn en dat
maakt het werk plezierig. “Je kunt hier
een rondleiding krijgen. We hebben ook
een papieren rondleiding gemaakt, die
je zelf kunt volgen. Hier staat allemaal
informatie bij. Dit werkt heel erg goed.”

Als we de schatkamer van de Plechelmus
in lopen, geeft Harry aan dat er een
aantal bijzondere dingen te zien zijn hier.
Hij vertelt over sommige voorwerpen
die aanwezig zijn: “Het handwerk van
de kazuifels is prachtig. Steek voor steek
gemaakt met een naald. Daarnaast zie
je een foto van de suisse. Vroeger liep
de suisse in vol ornaat door de kerk
om te handhaven als de kerk vol was.
Tegenwoordig is het een ornament. Ook
ligt er een bijzonder boek. Hierin werd
vroeger, totdat de basiliek protestants
werd, bijgehouden wat de kanunniken
moesten zingen en bidden. Ook werd
bijgehouden welke kanun
niken ove
rleden waren en wat de giften waren.
Dit is het originele boek uit het begin
van de zeventiende eeuw. Uiteindelijk is
dat boek dus hier terecht gekomen, zo
bijzonder.”
De schatkamer is altijd open als de
kerk geopend is. Harry vertelt dat het
onderdeel is van de kerk en kerkschatten,
van het rijke leven. Hierin vind je een stuk
historie van de kerk. Hij vertelt verder: “Je
zou eigenlijk precies willen weten wat
er gebeurd is vroeger. Dat kan natuurlijk
niet. In de schatkamer vind je wel boeken
waarin veel staat en er zijn verschillende
boeken over de geschiedenis van de
basiliek geschreven. Maar volledig weet
je het natuurlijk niet, hoe graag je dat
ook wilt.”

Bijzondere geschiedenis
Harry is al een hele tijd actief bij de
kerk in Oldenzaal. De basiliekwacht
vertelt over zijn connectie met Olden
zaal: “In 1979 kwamen wij in de stad
wonen. Eerder was ik lector in de kerk
en in 1985 ben ik bij het koor gegaan.
In 2002 ben ik met pensioen gegaan
en vanaf die tijd ben ik al bij de
basiliekwachten betrokken.” Zijn eigen
geloofsopvatting is aan verandering
onderhevig, maar Harry heeft wel een
connectie met de Plechelmusbasiliek
als plek. Waarom? Hij geeft een mooie

Basiliek bezoeken?

Bel (0541) 51 43 17 of kijk op:
plechelmusbasiliek.nl

over harry:
Harry Morshuis
ORGANISATIE: 	Vereniging van
Basiliekwachten
VRIJWILLIG:
Basiliekwacht
OLDENZALER SINDS: 1979
NAAM:

combinatie
van lezen en
helpen
Mia Vloothuis is vrijwilligster bij Biblio
theek Oldenzaal, voor haar de ideale
combinatie van haar liefde voor lezen
en het helpen van mensen. We gingen
met haar in gesprek om te achterhalen
wat het werk op deze culturele plek zo
bijzonder voor haar maakt.
Laten we beginnen met Mia zelf, wie is
ze? Mia vertelt: “Nou Mia Vloothuis, 65
jaar en net oma geworden. Helemaal
verliefd op mijn kleinkind. Ik heb altijd in
de GGZ gewerkt als sociaalpsychiatrisch
verpleegkundige in een FACT-team. Ont
zettend leuk, maar pittig. Na vervroegd
pen
sioen wou ik alleen leuke dingen
doen, waaronder vrijwilligerswerk. Bij de
Bibliotheek Oldenzaal zochten ze toen
gastheren en -vrouwen.” Ze vertelt dat ze
er tot de dag op vandaag geen spijt van
heeft.

Basisvaardigheden
Mia helpt bij de bieb met allerlei dingen.
Ze biedt klanten zo goed mogelijk
ondersteuning, bijvoorbeeld bij het
vinden van boeken, printen of het
aanbieden van de juiste cursus. Ook zet
ze gereserveerde boeken klaar. Verder is

KORTINGSBON
Het boekje
‘Kunst in de Binnenstad
en Singelpark’
inclusief wandelroute
Van € 3,50
voor

€ 2 , 50

Bij inlevering van deze bon bij:
Tourist Info Oldenzaal, Grootestraat 35

ze enthousiast over Oefenplein, waar
mee basisvaardigheden wordt aan
geleerd aan mensen. Denk aan spelling,
rekeningen begrijpen, online bankieren
etc. Mia vertelt: “De bieb is veel breder
geworden dan alleen lezen. Er zijn
verschillende aandachtsgebieden, zoals
Oefenplein, leren lezen en leren omgaan
met de computer.”

snoepwinkel
Ze vertelt dat de bieb vroeger voor haar
al een mooie plek was: “Als kind ging ik
altijd naar de bieb, ik zat er elke week.
Even helpen de boeken op een rijtje
zetten en lezen. Maar als ik nu kijk wat de
bieb biedt, je kunt er echt van alles. Ik heb
ook nog allerlei ideeën waarmee we aan
de slag kunnen en die kan ik aandragen.
Dat vind ik heel leuk.” Lachend noemt ze
de bieb ‘een snoepwinkel’. Voor elk wat
wils: kookboeken, mooie kinderboeken,
tijdschriften. Maar vooral voor haarzelf,
omdat ze zoveel nieuwe en leuke titels
ziet.

Bibliotheek

In den Vijfhoek 75, Oldenzaal
bibliotheekoldenzaal.nl

die moeite hebben om bij de bieb te
komen. Ze vertelt dat ze zelf één klant
heeft waar ze boeken brengt. “Zo mooi
om te doen.” Verder is de bieb ook een
plek voor verbinding. Mia geeft aan dat
mensen ’s ochtends de krant komen
lezen of dat mensen komen studeren. Om
af te sluiten, omschrijft ze de Bibliotheek
Oldenzaal als volgt: “Een plek waar
iedereen terecht kan.”

ontdek de bieb
Nieuwsgierig wat de bieb allemaal nog
meer doet? Check dan:
bibliotheekoldenzaal.nl/ontdek-de-bieb

over Mia:
Mia Vloothuis
Bibliotheek Oldenzaal
VRIJWILLIG:
Gastvrouw Bibliotheek
LEEFTIJD:
65 jaar
OLDENZAALSE SINDS: 1975
NAAM:

ORGANISATIE:

een plek voor iedereen
Een ander mooi aspect, geeft Mia aan,
is de bibliotheek aan huis. Voor mensen

Handig en snel!

Oldenzaalse
cultuurpartners
op 1 online plek
uitinoldenzaal.nl/cultuur
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