Dagje uit

met z’n tweetjes
ETT’N HAAL’N OP DE PEDAAL’N
Iedere dag m.u.v. zondag | 14.00 uur |
€ 32,50 p.p. voor 3 stops
€ 44,95 p.p. voor 5 stops
Je fiets door het prachtige landschap van Noordoost-Twente en onderweg stap je even af voor een
heerlijk gerecht bij gezellige horecagelegenheden.
Er zijn diverse routes verkrijgbaar, variërend tussen de
40 en 60 kilometer.
AANMELDEN

2 dagen van tevoren
www.uitinoldenzaal.nl of
bel: 0541-514023.

WANDELEN HAPPEN EN STAPPEN [12 km]
Bijna iedere dag | Vanaf € 15,75 p.p.
Een leuke route wandelen en onderweg genieten van
lekker hapjes? Eerst bij Plexat een voorgerecht en bij de
‘Stroper’ een smakelijke pannenkoek. [rechtsom] Kan
(bijna) iedere dag geboekt worden.

FIETSEN met een gids | RouTextiel
Elke donderdag | Vertrek 11.00 uur | € 17,95 p.p.
Deze fietstocht staat helemaal in het teken van de
textiel in Oldenzaal en De Lutte.
Terugkomst ca. 15.00 uur.
Aanmelden 2 dagen van tevoren via
www.uitinoldenzaal.nl of bel: 0541-514023.

Op pad met de
KIDS
in Oldenzaal
SPEURTOCHT Sammy in de jungle route
[ 1,5 km ] met kids
Dagelijks | € 4,95 per speurtocht & Oldenzaalse tas
Klimmen, klauteren en kruipen….ben je daar goed
in? Dat mag tijdens deze leuke kinderspeurtocht door
recreatiepark het Hulsbeek.
www.uitinoldenzaal.nl of bel: 0541-514023.

AANMELDEN

2 dagen van tevoren
www.uitinoldenzaal.nl of
bel: 0541-514023.

‘ETT’N HAAL’N OP DE PEDAAL’N met Sammy’
[ 9 km ] met kids
Dagelijks | € 9,95 per fietstocht voor de kids
Een leuke fietsroute met de kids langs de fietsknooppunten. Kan (bijna) iedere dag geboekt worden.
Ouders kunnen ter plekke iets kiezen van de kaart en
afrekenen.
SPEUREN & FIETSEN
‘Het Geheim van Hades’ [ ca. 17 km ]
Dagelijks | € 17,95 per groep
Een ideale familieactiviteit die leuk is voor jong en oud.
Een superleuke activiteit voor een kinderfeestje of een
uitje met het gezin. Per groep van maximaal 6 personen te fietsen. Borg € 50,- per groep.

www.uitinoldenzaal.nl
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Het Beleg

OLDENZAAL MUZIKAAL 2022
9 september | Start 16.00 uur Groote Markt
Het Oldenzaal Muzikaal Festival Is een jaarlijks muziekfestijn wat zich afspeelt in het uitgaanscentrum
van Oldenzaal, zowel in de historische stadstuinen
als in de diverse cafés rondom de Groote Markt en
daarbuiten.

september 2022

TENTOONSTELLING
Geboorte van Nederland
t/m 9 oktober | 09.00-17.00 uur ma. t/m do.
Stadhuishal in Oldenzaal
De Geboorte van Nederland en de bijzondere
positie van Oldenzaal in het Oosten van het land.
www.bibliotheekoldenzaal.nl
De Zwijger, het leven van Willem van Oranje
8 september | Start 20.00 uur | € 2,50
Biograaf Rene van Stipriaan is een ware held. De
schrijver vertelt over Wilem van Oranje.
www.bibliotheekoldenzaal.nl
STADSWANDELING
10 & 15 september | Start 20.30/20.45 uur | € 2,50
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. www.uitinoldenzaal.nl
De Smaak van het beleg
10 september | Start 11.-13.30 uur | € 2,50
Bibliotheek Oldenzaal
Een combinatie van een lezing en workshop waarbij
eten en de bereiding van de maaltijd op houtvuur
centraal staat. www.bibliotheekoldenzaal.nl

Volop genieten
in Oldenzaal

Herman Pleij, Oldenzaalin de 80 jarige Oorlog
14 september | Start 20.00 uur | € 2,50
Bibliotheek Oldenzaal
Met groot enthousiasme weet Herman Pleij zijn publiek te boeien door verbindingen te leggen tussen
de geschiedenis en actuele gebeurtenissen.
www.bibliotheekoldenzaal.nl
BELEG VAN OLDENZAAL
17 september | 11-17 uur | Plechelmusplein
Gratis
Tijdens het evenement kun je genieten van een
bomvol programma voor jong en oud. Het Plechelmusplein staat vol met historische ambachten,
muziek en theater. Geniet van een hapje eten in
taverne de Gulden Gans in de sfeer van 1600 met
braadpannen op open vuur en een varken aan het
spit en natuurlijk een lekker pul bier!
Volg de 5 hoofdpersonen van het Beleg van Oldenzaal en ervaar hoe de strijd hun gehele leven
bepaalde. Bezoek het legerkamp waar re-enactors
(historische acteurs) demonstraties geven terwijl
echte roofvogels boven je hoofd vliegen. Bekijk de
kanonnen en zie een bataljon Spaanse soldaten
marcheren. www.uitinoldenzaal.nl/beleg
STRIJD OM DE STAD OLDENZAAL
17 september | 18-23 uur | Plechelmusplein
Strijdlustige ketters. Dappere geuzen. Boeren en
boerinnen. Inwoners van Oldenzaal. Strijders! Zijn
jullie klaar voor de strijd om de stad? In teams van
ongeveer 10 personen kun je deze avond de strijd
om de stad aangaan.

september 2022

DRAKENBOOTRACE 2022
10 september | 11-17:00 uur | het Hulsbeek.
In meerdere drakenboten zal simultaan over de
oude surfvijver gevaren/geracet worden. De route
betreft een rechte lijn welke met boeien en lijnen
afgezet zal worden.
MODE EVENT OLDENZAAL & KOOPZONDAG
11 september | 12-17:00 uur
Heel veel ondernemers tonen hun collectie op een
catwalk van wel 160 meter! Overal in de stad is wat
te beleven, muziek en allerlei activiteiten op het
gebied van mode, haar en beauty. De modeshows
staan gepland om 12.30 uur, 14.00 uur en om 15.30
uur. De winkels zijn open van 12.00 – 17.00 uur.
NATUURWANDELING o.l.v. een gids
15 september | Start 09.30 uur Station Oldenzaal
De omgeving van Oldenzaal nodigt uit om prachtige natuurwandelingen te maken. Een wandeling
van ca. 10 km en een van ca. 20 km. Je vertrekt
om 09.30 uur vanaf het station in Oldenzaal. Eigen
lunch en stevige schoenen zijn een must.
TWENTS WIJNFEEST bij Wijngaard Kötter
17 september 14:00 - 23:00
18 september 11:00 - 13:00
Een festivalbeleving tussen de druiven tijdens de
eerste editie van het Twents Wijnfeest in Deurningen. Zondag een wandeling (ca. 7 km) met heerlijke
wijnen en hapjes! www.twentswijnfeest.nl
MOBIELE LAB
Diverse data in septemberr | Bibliotheek O’zaal.
Ben je benieuwd hoe een 3D printer precies werkt
of zou je wel eens iets willen ontwerpen voor een lasercutter? Dan is dit je kans! Het Mobiele Lab staat
van 19 t/m 30 september in de Bibliotheek.
NAJAARSKERMIS
23
. t/m 26 september | 12:00 uur | Centrum
September kermis Oldenzaal: voor ieder wat wils !!
TORENBEKLIMMING St. Plechelmusbasiliek
Iedere dag m.u.v. zondag | 14.00 uur | € 5,75 p.p.
Beklim de 61 meter hoge, imposante toren van de St.
Plechelmusbasiliek met een Tourist Info gids. € 5,75 vw
& € 3,75 kids
STADSWANDELING o.l.v. een gids
Iedere dinsdag en vrijdag | 13.00 uur | € 5,75 p.p.
Deze wandeling neemt je mee terug in de geschiedenis.
BEZOEK St. Plechelmusbasiliek
Elke maandag t/m zaterdag | 13.00 - 16.00 uur
Er zijn enkele vrijwillige Basiliekwachten aanwezig voor
het beantwoorden van vragen. Vrije gift.

WARENMARKT
Maandag 12 – 17.00 uur
Zaterdag 09 – 17.00 uur

Gezellig naar de warenmarkt, een lekker visje eten,
kaas vers van het mes,
bloemen. En daarna het
terras op voor een overheerlijke hap! Op de Groote
markt in Oldenzaal.

WANDELEN met een gids | RouTextiel
Elke dinsdag | Vertrek 11.00 uur | € 4,95 p.p.
Deze wandeltocht staat helemaal in het teken van de
textiel in Oldenzaal. Terugkomst ca. 13.30 uur.
Aanmelden 2 dagen van tevoren via
www.uitinoldenzaal.nl of bel: 0541-514023.

www.uitinoldenzaal.nl

