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Romantisch op pad met de   ALLERLIEFSTEN  
in Oldenzaal   

 
 
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. 

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.
 
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 

TORENBEKLIMMING BASILIEK o.l.v. een gids
Iedere maandag t/m zaterdag | 14.00 uur | € 5,75 p.p.  
(voor kinderen vanaf 8 t/m 14 jaar voor € 3,75) 
Beklim de 61 meter hoge, imposante toren van de St. 
Plechelmusbasiliek Je brengt een bezoek aan de klokken-
kamer en wordt op het Lood’n Bonneke beloont met een 
geweldig uitzicht over de omgeving van Oldenzaal.
Andere tijden eventueel in overleg mogelijk.  
 
STADSWANDELING o.l.v. een gids
Iedere dinsdag en vrijdag | 13.00 uur | € 5,75 p.p.  
(voor kinderen t/m 14 jaar voor € 3,75) 
Deze wandeling neemt je mee terug in deze geschiedenis. 
De route is circa 2 km lang en duurt ca. een uur.
Andere tijden eventueel in overleg mogelijk.

WANDELEN met een gids | RouTextiel 
Elke dinsdag | Vertrek 11.00 uur | € 5,75 p.p.  
Deze wandeltocht staat helemaal in het teken van de 
textiel in Oldenzaal. De wandeltocht is ca. 5,5 km lang en 
op de route waan je je in de 19e en 20e eeuw.

ETT’N HAAL’N OP DE PEDAAL’N 
Bijna iedere dag | 14.00 uur |  
€ 35,- p.p. voor 3 stops
€ 47,50 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.
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OLDENZAAL PROMOTIE /  
TOURIST INFO Oldenzaal 

Grootestraat 35, 7571 EK  
Tel. 0541-514023

info@oldenzaalpromotie.nl   
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NIEUWJAARSDUIK, Een frisse start van het jaar:  
1 januari  | 12:00 uur |  
Hulsbeek, bij Hulsbeach, strand 1 
12.00 -12.45 uur Aanmelden,  
ophalen duikmuts en nuttigen warme dranken 
13.00 -13.15 uur Nieuwjaarsduik 
13.15 -15.30 uur Nieuwjaarsborrel, erwtensoep & 
warme dranken. 
https://outdoorchallengepark.nl/nieuwjaarsduik/ 
 
SPELLETJESAVOND 
Boerderij Stakenboer 
Iedere dinsdagavond van 19.00-21.00 uur 
Senioren kunnen een kaartje leggen, meedoen met 
sjoelen of een potje rummikubben.  
0541- 571414 of stakenboer@impuls-oldenzaal.nl.  

MIDWINTERHOORNBLAZEN 
Centrum Oldenzaal 
4 januari, 14.00 tot 16.00 uur stad + rondje tehuizen
6 januari 19.00 tot 20.30 uur Dreekonningen  
bloazen in de palthetuin.  
Tussen Advent en Driekoningen zijn de verschillen-
de midwinterhoorn groepen, buurtschappen, actief 
in de regio (Twente) en daar buiten. Veel mensen 
zijn benieuwd, nieuwsgierig naar wat midwinter-
hoornblazen nu eigenlijk is. Kom langs, ervaar en 
voel de traditie. 
https://midwinterhoornoldenzaal.nl/ 
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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

Maandag   13 – 17.00 uur
Di - vr         11 – 17.00 uur  
Zaterdag    11 – 17.00 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. 

FILMHUIS 
OLDENZAAL
Alle films om 20.00 uur   

4   Fisherman’s Friends  
10 Narcosis  
17 Un beau matin 
18 Call Jane 
24 Rose 
25 Rose
31 The Son 
 
 

www.filmhuisoldenzaal.nl

 
 
CREATIEF CAFE 
16 en 30 januari | 09.30-12.00 uur | Willemien 
€ 3,50 p.p 
In het creatief café van Mal&Mod en Impuls zijn 
senioren welkom die het leuk vinden om anderen 
te ontmoeten en ondertussen bezig te zijn met 
bijvoorbeeld schilderen, tekenen, kleuren, breien of 
haken. Niks is te gek, alles kan!  
Meer info: 0541-571414 of 06-225 68 492. 
 
NATUURWANDELING o.l.v. een gids
19 januari | 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. 
 
BIBLIOTHEEK OLDENZAAL PROGRAMMA 
Aanmelden verplicht  
10 januari  | Basiscursus Windows  € 65,- p.p. 
10, 17, 24, 31 januari, 7 februari.  
11,18, 25 januari, 1 februari  | Studiebieb,  
16:00 tot 17:30 uur  
12 januari  | Cursus Digisterker, 10:00 tot 12:00  
12, 19, 26 jan. en 2 febr. | Cursus: Vrouwelijke 
kunstenaars | 14:00 tot 16:30 uur | € 85,- p.p. 
18 januari  | Opening Dementheek, 15:30 tot 
17:00 uur, gratis 
19 januari  |Wikikring Twente, 19:15 tot 21:30 uur
23, 23, 30 januari, 6, 13, 27 februari, 6 maart | 
Cursus Klik en Tik, 10:00 tot 12:00 uur, Gratis 
25 januari  | Hulp bij je schrijfwerk nodig? 15:00 
tot 16:30 uur, gratis
26 januari en 2 februari | Cursus Digivitaler, 
10:00 tot 12:00 uur, gratis
27 januari, 3, 10, 17 februari| Excel: Basiscur-
sus, 10:00 tot 12:00 uur, € 50,- p.p.
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/ 
 
ZONDAGMIDDAGPODIUM 
29 januari |  14.30 tot 16.00 | Willemien 
€ 5,- inclusief koffie/thee in de pauze.  
Genieten van een boeiend programma met ver-
tellers; Maya Plas en Niek van den Raad van De 
Blauwe Kom i.s.m. Impuls. Muziek: Edith Leusen-
kamp. Telkens komt er een ander thema aan bod 
zoals: Liefdesverhalen, Sprookjes voor volwassen 
van Bomans. Info: 06 -12525641 
 
EXPOSITIE KLEURRIJK EN KUNSTZINNIG 
Stadstheater de Bond | t/m 3 februari 2023.  
Dinsdag t/m vrijdag | 13.00-16.00 uur.  
De serie geëxposeerde olieverfschilderijen van 
Jack de Boer uit Hengelo (Ov.) hebben betrekking 
op zijn geboorteplaats Vollenhove in de kop van 
Overijssel. 
www.uitinoldenzaal.nl

OPEN ATELIER O-ART 
Jacob Catsstraat 2, 7576 BS | T/m 31 januari  
elke dinsdag & donderdag | 13:30 - 17:00 uur 
Neem een kijkje in de keuken bij kunstenaars en 
kijk en vraag alles wat je altijd al wilde weten over 
Kunst.  
www.uitinoldenzaal.nl 
 

 

FILM WIL DE KROKODIL 
 Een frisse start van het jaar:  
4 januari | 15:00 uur - 16:45 uur 
Wil de krokodil is gebaseerd op de ‘Lyle, Lyle, Cro-
codile’ boeken van Bernard Waber. In de film komt 
het populaire personage uit het boek tot leven en 
wordt hij wereldwijd geïntroduceerd aan een nieuw 
publiek. 
https://www.stadstheaterdebond.nl/ 
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GROTE BOEKVERKOOP 
Bibliotheek Oldenzaal | tot en met 6 januari.  
Er worden boeken voor zowel jeugd als volwassenen te koop aangeboden. 
De prijzen bedragen € 1,50 voor een roman of non-fictie boek € 0,75 voor een 
jeugdboek en € 1,00 voor een dvd.  
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/ 
 
PRINSENBAL DE KADOLSTERMENNEKES 
7 januari |  20:30 - 00:00 uur | Rouwhorst 
“Wel zol ’t worden?”.Het voorfeest zal in het thema “kleur” zijn en zal als een 
wervelende show de zenuwen van de zaal moeten bedwingen om toe te wer-
ken naar het hoogtepunt van de avond: 11 over 11! “Dan kump e oet de deus”. 
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Van 2 t/m 8 januari

Vanaf 9 januari
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