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bel: 0541-514023.

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.  

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

Dagje uit 
met z’n tweetjes 

Winterwinactie   vanaf 12 november

OLDENZAAL PROMOTIE / TOURIST INFO Oldenzaal 
Grootestraat 35, 7571 EK  
OLDENZAAL                        0541-514023
info@oldenzaalpromotie.nl  www.uitinoldenzaal.nl

http://www.pannenkoekhoes.nl
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CURSUS MIDWINTERHOORN BLAZEN
3, 10 en 17 november  | 19:00 uur |  
‘t Twents Carmel College aan de Potskampstraat.
Voor jong en oud, die willen leren blazen op een 
midwinterhoorn. De organisatie is in handen van de 
Stichting Mirrewinterhoornbloazers Ol’nzel. 
Meer info https://midwinterhoornoldenzaal.nl/ 
 
TWENTS FESTIVAL TWENTE SHORT 
4, 5 & 6 november  | Stadstheater De Bond. 
Op vrĳdag 4 november het Twents Scholieren 
Filmfestival. Op vrĳdag 4 november 2022 draait de 
film ‘Marrokaanse Bruiloft’ om 20.00 uur. 

Op zaterdag 5 november, 13.30 uur, gaat de rode 
loper uit voor jongeren die een minikroniek
hebben gemaakt. Zĳ hebben korte documentaires 
van maximaal 10 minuten gemaakt van iemands
levensverhaal onder leiding van Masja de Roy, 
filmmaker en oprichter van Minikronieken.  
Op 5 november draait de film Elvis om 20.00 uur. 

Op zondag 6 november 13.30 uur Twente Short. 
Filmmakers uit heel NL zenden korte films in. Alle 
films worden beoordeeld door een deskundige jury. 
https://filmhuisoldenzaal.nl/oldenzaals-filmfestival/  

 

AGENDA 
november 2022 

AGENDA 
november 2022 

Volop genieten 
in Oldenzaal 
 

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.

WOONBOULEVARD 
OLDENZAAL

Maandag 13 – 18.00 uur
Di - vr  10 – 18.00 uur  
Zaterdag  10 – 17.30 uur 
Zondag 12 – 17.00 uur 
 
Op ruim 60.000 m2 vind je 
maar liefst 24 woonspeciaal-
zaken waar je inspiratie op 
kunt doen, deskundig advies 
krijgt en ‘wonen’ beleeft 
in de breedste zin van het 
woord.  
www.woonboulevardoldenzaal.nl

FILMHUIS 
OLDENZAAL
Alle films om 20.00 uur  
m.u.v. Sinterklaasfilm 

4 Marrokaanse bruiloft 
5 Elvis,  
8 Un autre monde 
9 Elvis 
15 Pink Moon 
29 Mass 
30 De Grote Sinterklaas 
     film | 15.00 uur 
20 Mes frères et moi 
 

www.filmhuisoldenzaal.nl

 
 
HISTORIE VAN BERGHUIZEN 
7 november  | Boerderij Stakenboer 
Van 13.30 uur tot 15.30 uur wordt in informele 
sfeer gepraat over Berghuizen in vroegere tijden. 
Er staat telkens een thema centraal, zoals de 
periode voor en na 1955, de geschiedenis van 
Boerderij Stakenboer en ‘woar bin ik er een van’. 
Aanmelden: 
0541- 571414 of stakenboer@impuls-oldenzaal.nl.  
 
NATUURWANDELING o.l.v. een gids
17 november | 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. 
 
STADSWANDELING BIJ KAARSLICHT 
18 november | 19:00 uur |  € 7,50 p.p.   
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  
 
WINTERWINACTIE 
t/m 31 december  | Centrum Oldenzaal 
In Oldenzaal zitten we nooit stil, dus hebben 
we weer een ontzettend leuke actie voor jullie 
bedacht.
Vanaf zaterdag 12 november ontvang je bij iedere 
aankoop van € 10,00 een sticker voor de spaar-
kaart.  
Heb je een volle kaart dan maak je kans op één 
van de gave prijzen? Je kunt de volle spaarkaarten 
inleveren bij diverse winkels. 
www.uitinoldenzaal.nl 
 
MIDWINTERHOORNWANDELING  
met een verhaal 
27 november | 10.30 - 14.00 uur 
€ 5,- volwassen en €4,- kinderen 
Station Oldenzaal 
Traditiegetrouw is de wandeling op de eerste ad-
ventzondag en kunnen deelnemen in hartje  
Oldenzaal! Afstanden 7-11 km. 
www.midwinterhoornoldenzaal.nl 
 
IJSBAAN OLDENZAAL 
26 november t/m 29 december |  
Centrum Oldenzaal 
IJsplezier in hartje Oldenzaal! Trek je handschoe-
nen aan en doe je muts op en schaats gezellig 
mee. www.ijsbaanoldenzaal.nl 

KOOPZONDAG OLDENZAAL 
27 november | 12.00-17.00 uur 
Centrum Oldenzaal 
Kom je, net als Sint, in het centrum van Oldenzaal 
om alvast de Sinterklaasinkopen te doen? 
Gezellig! www.uitinoldenzaal.nl 
 
Twentse BERNERSENNEN wandeling  
27 november |  € 3,00 p.p. | Het Hulsbeek 
Liefhebbers van dit ras komen hier volop aan hun 
trekken. Naast de wandeling wordt er ook een 
lezing gehouden over de gezondheidsaspecten 
van deze honden. 

INTOCHT SINTERKLAAS 
12 november  | Centrum Oldenzaal 
Zoals ieder jaar komt de Sint ook naar Oldenzaal en 
zal welkom worden geheten door de burgemeester 
in het centrum van Oldenzaal. 

LETTERSPEURTOCHT & KLEURPLAAT 
Vanaf  12 november t/m 4 december  |  
Centrum Oldenzaal 
Op wel 40 plekken, door de gehele binnenstad van 
Oldenzaal, hebben de Pieten een letter in de etala-
ge verstopt. Vanaf 12 november mag jij Sinterklaas 
helpen om alle letters te zoeken. En als je alle 40 
letters hebt gevonden weet jij precies welke zin er 
op het kaartje moet staan. 
Heb je nog geen kleurplaat ontvangen? Dan kun je 
er eentje ophalen aan de Grootestraat 35.  
 
www.uitinoldenzaal.nl/sinterklaas 

SINT EN PIET IN OLDENZAAL 
Zaterdag 19 november, 11.30-17.00 uur 
Vrijdag 25 november, 15.00-19.00 uur 
Zaterdag 26 november, 11.30-17.00 uur
Zondag 27 november, 12.00-17.00 uur
Zaterdag 3 december, 11.30-17.00 uur 
Kom gezellig in het centrum van Oldenzaal om 
Sinterklaas en de pieten te zien. 

DE GROTE SINTERKLAASFILM 
30 november  | 15:00 uur |  € 7,00 p.p.  
Stadstheater de Bond 
Gespuis in de Speelgoedkluis. Boordevol grappige 
momenten en vrolijke liedjes. Leuk voor jong en 
oud. www.stadstheaterdebond.nl
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