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Op pad met de   KIDS  
in Oldenzaal 

  
KABOUTERTOCHT van Oerrr & de Stroper 
[ 2 km ] met kids
Dagelijks | € 7,50 per tas 
Vanaf Pannenkoekhoes De Stroper een actieve wande-
ling maken met kinderen. De tas met opdrachtkaarten 
en materialen haal je op bij De Stroper en je kunt op 
pad. Onderweg is er voor de allerkleinsten van alles te 
beleven. www.pannenkoekhoes.nl 

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.  
 
‘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 fietsknoop-
punten. 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 max. 6 personen. 

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.

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. 

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 fietst door het prachtige landschap van Noord-
oost-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.
 
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.  
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Dagje uit 
met z’n tweetjes 

Kunstmarkt   23 oktober
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KUNST 
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 

KUNST IN DE ETALAGE 
t/m 23 oktober  
Met meer dan vijftig kunstenaars en ondernemers 
wordt de binnenstad gedurende drie weken een 
grote galerie. www.kunstindeetalage.nl 

TENTOONSTELLING 
t/m 23 oktober | 12.00-17.00 uur di. t/m zo. 
Palthe Huis 
Het Palthe Huis heeft een tentoonstelling ingericht 
met werk uit de collectie van het museum; van teke-
naars Aad de Visser en Martin Hofman. Er zijn 100 
vrijkaarten beschikbaar.  www.kunstindeetalage.nl 
 
OLDENZAAL ZINGT 
1 oktober | Start 19.30 uur | Hofkerk | Gratis 
De traditionele zangdienst is dit jaar m.m.v. het 
koor Crescendo uit Enschede. Dit mooie koor staat 
onder leiding van Jan Willem Docter. 
www.uitinoldenzaal.nl 
 
 

AGENDA 
oktober 2022 

 
TREND EVENT for kids
8 oktober  | 11:00 uur - 15:00 uur | De Vijfhoek 
Er komen super leuke Disney mascottes met o.a. 
Frozen en Spider-Man! Dus mega leuk voor jon-
gens en meisjes! De kinderen kunnen knuffelen en 
op de foto! 
 
TER STEGE FESTIVAL [ N I E U W ] 
Zaterdag 8 okt 21.00 - 01.00 uur | Ter Stege 
Zondag 9 okt 13.00 - 21.00 uur | Ter Stege
Met op zaterdagavond ANTOON, RONNIE FLEX, 
ACT OF RAGE en ROB TOONEN.  
Zondag is er live muziek van SEP EN JESSE,  
RENEE SCHEPERS en MAAN met de liveband. 
Regular Za 8 okt € 22,50 – 0+
Regular Zo 9 okt BOKBIERMIDDAG € 20,00
2-Dagen Ticket Regular € 39,50 

NATUURWANDELING HULSBEEK 
Zondag 9 oktober | 10:00 tot 12:30 uur |  
parkeerplaats P2 |  € 3,- p.p.   
Herfstwandeling van ca. 3,5 km in Het Hulsbeek.
Kom je ook genieten van de natuur o.l.v. natuurgid-
sen van IVN. Aanmelden is verplicht:  
https://www.ivn.nl/afdeling/oldenzaal-losser-eo 

CURSUS SPINNEN
13 oktober 10:00 - 16:30 uur 
IVN Oldenzaal-Losser e.o. organiseert een cursus 
over spinnen en hun boeiende eigenschappen.
https://www.ivn.nl/afdeling/oldenzaal-losser-eo/acti-
viteiten/cursus-over-spinnen 
 
NATUURWANDELING o.l.v. een gids
13 oktober  | Start 09.30 uur | Station Oldenzaal  
De omgeving van Oldenzaal nodigt uit om prach-
tige 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.  
 
TALENT IN HUIS 
Zondag 9 oktober | 12:30 uur - 17:30 uur
Bezoek het podium van een singer-songwriter, 
luister naar verhalen of swing mee met een band. Jij 
bepaalt! De optredens duren ongeveer 30 minuten 
en je hebt ruimschoots de tijd om van de ene huis-
kamer naar de andere huiskamer te gaan.  

HALVE MARATHON OLDENZAAL | HMO 
2 oktober | Start 11.00 uur | Kosten divers 
Centrum Oldenzaal 
Deze loop gaat door het prachtige stuwwal gebied 
rondom Oldenzaal. Start en finish zijn in het gezelli-
ge historische centrum van Oldenzaal! 
www.halvemarathonoldenzaal.nl 

LEZING: Historie van Berghuizen 
3 oktober | 13.30 - 15.30 uur | Gratis  
Stakenboer 
Jan Olde Kalter neemt je mee in de geschiedenis 
van Berghuizen. Naast verhalen en foto’s heeft hij 
aandacht voor thema’s als stamboomonderzoek en 
de annexatie door Oldenzaal in 1955. 
Aanmelden: 0541 571414 of per mail: stakenboer@
impuls-oldenzaal.nl. 

RONDLEIDING:  
KUNST in Binnenstad & Singelpark  
4 en 11 oktober | 10 - 11.30 uur | Gratis 
Dit jaar heeft Kunst in de Etalage vanwege haar 
20-jarig bestaan samen met verschillende partners 
een speciaal randprogramma opgesteld. Vol = vol! 
www.kunstindeetalage.nl

HYDRA THEATER: Oale Böt 
7 okt. 19:00 uur & 8 okt. 15:00 en 19:00 uur 
9 okt. 15:00 uur |  € 17,50 p.p.   
Een muzikale en beeldende voorstelling met veel 
humor door de parken van Oldenzaal. Hij sleept zich 
voort met zijn oude versleten botten of slepen zijn 
oude versleten botten hem voort? 
www.stadstheaterdebond.nl
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Volop genieten 
in Oldenzaal 
 

.
KUNSTbeschouwende RONDLEIDING:  
langs Kunst in de Etalage 
17, 18, 20 en 22 oktober van 14.00 tot 15.00  
19 en 21 oktober | 10-11.00 uur | Gratis 
Vol = vol! Twee kunstenaars van kunstenaars- 
collectief O-Art verzorgen deze rondleidingen.  
20 jaar Kunst in de Etalage  
www.kunstindeetalage.nl 

STADSWANDELING BIJ KAARSLICHT 
21 oktober | 19:00 uur |  € 7,50 p.p.   
Een gids met een lantaarn ontvangt jullie bij het 
Palthe Huis. Onder begeleiding van deze stads-
wacht ga je bij het licht van de lantaarn op ontdek-
kingstocht door Oldenzaal. 
www.uitinoldenzaal.nl 

KUNSTMARKT 
23 oktober | 12- 17:00 uur |  Gratis   
Het is een gezellige overdekte markt waar je kunst 
kan bezichtigen en kopen. Er zullen verschillende 
kunstenaars aanwezig zijn. Zij kunnen je alles vertel-
len over hun prachtige werk. 
www.uitinoldenzaal.nl 

LAMPIONNENTOCHT
Het is traditie geworden 
in Zuid-Berghuizen dat 
er rond Sint Maarten een 
sfeervolle lampionop-
tocht door de wijk wordt 
gehouden.

Dit jaar vindt de optocht 
plaats op 29 oktober, 
vanaf 19.00 uur. Dan 
is het al lekker donker, 
zodat de lichtjes van de 
lampions goed uitkomen.

WARENMARKT
Maandag 12 – 17.00 uur
Zaterdag 09 – 17.00 uur 
Gezellig naar de waren-
markt, een lekker visje eten, 
kaas vers van het mes,  
bloemen. En daarna het  
terras op voor een over-
heerlijke hap! Op de Groote 
markt in Oldenzaal.
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