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cultuur in alle  
soorten en maten
En tegelijkertijd is dat het mooie van cul
tuur in Oldenzaal: cultuur is hier in alle 
soorten en maten te vinden. Het zit in 
het mee zingen bij een smartlappenkoor 
tot het beklimmen van de Plechel mus
toren. Van danslessen tot het bezoeken 
van een film of theaterstuk. Van het bou
wen van carnavals wagens tot het thee
koepeltje op de Tanken berg. Voor mij is 
het muziek maken en luisteren, voor een 
ander is het carnaval.

Identiteit stad
Inmiddels ben ik meer dan een half jaar 
Cultuurmakelaar in Oldenzaal, Tubber
gen en Dinkelland waar ik me inzet voor 
het versterken van het culturele veld. 
In mijn werk als cultuurmakelaar, maar 

ook in mijn werk als muzikant ervaar ik 
nog dagelijks wat de waarde van kunst 
en cultuur is. Ik ben ervan overtuigd dat 
cultuur een sleutelrol in de maatschap
pij vervult en het bepaalt voor een groot 
deel de identiteit van een stad. Cultuur 
zit in kunst, erfgoed, muziek, en ook in 
gebruiken en tradities. 

laagdrempelig
In deze tweede editie van het Cma
gazine, dat is samengesteld in samen
werking met de culturele aanbieders in 
Olden zaal, de gemeente Oldenzaal en 
het culturele veld, hoop ik dat je ook zult 
er varen hoe laagdrempelig cultuur kan 
zijn, maar vooral ook hoe leuk het is om 
aan culturele activiteiten deel te nemen. 
Kunst en cultuur brengt mensen samen, 
op welk niveau en in welke vorm dan ook. 

Oproep
Tot slot nog een oproep aan jullie. Voor 
de volgende editie zijn we weer op zoek 
naar input. Heb je een mooi verhaal 
over jouw favoriete cultuurplek? Ben je 
lid van een bijzondere vereniging? Heb 
je een mooi gedicht geschreven? Neem 
dan contact met me op. Op cultuurinol
denzaal.nl vind je mijn contactgegevens.

En ik beloof dat ik, als cultuurmakelaar 
van Oldenzaal, dit jaar in ieder geval 
één dag deel zal nemen aan een van 
de belangrijkste culturele tradities van 
Oldenzaal.

Alaaf!

cultuur

voorwoord

ROSENMONTAG IN OLNZEL 

De fletse winterzun blenkert in ‘t rossig kopper 
van ‘t bloasorkest dat met pearse köppe 
de noaweeën van gister, 
deur bliej getoet, vegetten döt. 
‘t is nog weenter, mer ik zee a rozen bleuien. 
Valtiens is vroo op pad 
um ze Valentina veur de veut te streuien. 
Der hank verwochting in de locht, 
iej veult ‘t an de leu. 
Zee bint, ‘n weentersloap ontvlocht, 
mekaar nog lang nich meu. 
Zo schettert hel de feestmeziek, 
zee geet van oor tut oor 
en al te hoop zingt alman met 
in ‘t kleurriek veurjoarskoor. 

Geert Christenhusz

Colofon 
Dit cultuurmagazine verschijnt 2x 

per jaar huis aan huis in Oldenzaal 

als bijlage bij De Glimlach.
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in oldenzaal

In dit magazine vind je pagina’s vol 
culturele verhalen en tips voor ver
rassende uitjes. Want aan cultuur 
zijn we in Oldenzaal rijk en dat mag 
gezien worden.

Misschien wel één van de meest belang
rijke tradities van Oldenzaal staat voor 
de deur; carnaval. En ondanks dat ik 
geboren en getogen in Oldenzaal ben, is 
het een traditie waar ik van huis uit vrij 
weinig van mee heb gekregen. En ik weet, 
dat is vloeken in de kerk in Oldenzaal. 

traditie 
Toen ik recent op een feestje speelde met 
mijn bandje, Musk, kwam ik met iemand 
aan de praat die me vol passie vertelde 
dat ze hier niet meer woonde, maar toch 
nog elk jaar terugkwam om carnaval in 
Oldenzaal te vieren met haar school
vriendinnen. Toen ik zei dat ik zelf niet 
zo’n carnavalsvierder ben ver klaarde 
ze me voor gek. Hoe kun je nu cultuur
makelaar zijn in Oldenzaal en één van de 
belangrijkste tradities niet vieren? 

waarom dit magazine?

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.
 
Dit magazine laat zien dat cultuur overal is. 
Ook onze mooie stad Oldenzaal staat bol van cultuur. Wat speelt 
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. 

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

Stichting Oldenzaalse Musea, Cultuurmakelaar, Stadstheater De Bond, Oldenzaal 

Promotie en Gemeente Oldenzaal.

spot
OLDENZAAL 
jouw plek

OLDENZAAL 
jouw plek

OLDENZAAL 
jouw culturele plek

spot
magazine

OLDENZAAL 
jouw culturele plek

©
O

range Tree

Jouw Oldenzaal 
gedicht hier?
Iedere editie is er ruimte 
voor een gedicht. Stuur 
jouw Oldenzaal gedicht 
in en wie weet staat ie 
de volgende keer hier. 

‘ Hoe kun je nu één 
van de belangrijkste 
tradities van Oldenzaal 
niet vieren?’

Door: Cultuurmakelaar 
Dries Banierink
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Theaterliefhebbers
Ilona woont ondertussen alweer 25 jaar 
in het mooie Oldenzaal. Zelf komt ze 
uit Ootmarsum. Vele Oldenzalers zul
len haar kennen van haar horecazaak 
‘Broodje Sprakeloos’, die ze samen met 
haar man heeft. Ilona geeft aan wat cul
tuur voor haar is:  ‘Als ik het in één woord 
moet omschrijven, dan is het ‘theater’. Ik 
ging altijd met mijn schoonmoeder naar 

Cultuur is 
voor iedereen 
_iets anders

WAT IS CULTUUR VOOR JOU

In Oldenzaal vind je genoeg cultuur, 
voor jong en oud. Cultuur is voor ieder
een iets anders. Martin Meijerink (87) en 
Ilona Kloezen (50) gingen met elkaar in 
gesprek over wat cultuur voor hen bete
kent en natuurlijk wat zij vinden van de 
cultuur in Oldenzaal. Een inspirerend 
gesprek over cultuur voor senioren, 
onder nemers en cultuur en de verbinding 
die het brengt. 

Martin Meijerink 
en Ilona Kloezen 
aan de proat

‘  Cultuur:  
verbinden, 
ontspannen  
en delen’

22
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Vraag een willekeurige voorbijganger 
naar de Bibliotheek en je hoort: boeken! 
Lezen! Lenen! En dat hoort absoluut bij 
de Bibliotheek, nog steeds. 

Maar ‘boeken, lezen, lenen’ – dat is niet 
meer het hele verhaal. De Bibliotheek is 
tegenwoordig een ontmoetingsplek. Een 
plek om te werken, studeren en leren. 
Een plek voor praktische hulp. En een 
plek om je te laten inspireren. 

Lezen en schrijven
Even een schrikbarend cijfer: 25% van de 
kinderen komt met een taalachterstand 
van de basisschool. Ze kunnen niet goed 
genoeg lezen en schrijven. Daardoor 
hebben ze een veel grotere kans om later 
tegen problemen aan te lopen bij zaken 
als werk, inkomen en levensgeluk. Pre
ventie is belangrijk. Lezen is belangrijk. 
Daarom is de Bibliotheek al actief vanaf 
de basisschool.  Aansprekende boeken en 
15 minuten vrij lezen per dag maken een 
wereld van verschil in het latere leven. 

Taal en digitaal
De Bibliotheek biedt een plek voor ieder
een die praktische hulp nodig heeft of 
nieuwe vaardigheden wil leren. Je kunt je 
Nederlands verbeteren. Computercursus
sen volgen. Er zijn taalcafés en spreek
uren voor hulp bij brieven, formulieren 

en afspraken met de overheid. Je kunt 
hulp krijgen met jouw DigiD of bij het 
aanvragen van toeslagen en het doen 
van belastingaangifte. 

Voor en van iedereen
Bovenal is de Bibliotheek een openbare 
plek voor iedereen. Voor een kop koffie, 
een goed gesprek of het lezen van een 
tijdschrift. Voor een fijne werk of stu
dieplek. Voor het vinden van informatie 
en hulp. Voor activiteiten, workshops en 
lezingen. De Bibliotheek is een huis van 
verhalen. Om verhalen van anderen te 
horen of dat van jezelf te vertellen. De 
Bibliotheek staat midden in de samenle
ving. De Bibliotheek is ook van jou. Dus 
heb jij een verhaal te vertellen? Laat je 
dan horen!

bibliotheekoldenzaal.nl 

De bibliotheek
vroeger en nu

maken van wat we beleven en leuk vin
den. Zo houden we elkaar betrokken en 
zoals Martin al zei: ‘Cultuur is voor ieder
een’. 

over Ilona:

NAAM:  Ilona Kloezen
BEDRIJF:   Broodje Sprakeloos
FUNCTIE:  mede eigenaar
VRIJE TIJD:  theater
LEEFTIJD:  50 jaar 

OLDENZALER: sinds 25 jaar

over Martin:

NAAM:  Martin Meijerink
ACTIEF ALS:   ambassadeur Twents 

Zilver, vrijwilliger 
Dementievriendelijk 
Oldenzaal

VRIJE TIJD:  theater
LEEFTIJD:  87 jaar
OLDENZALER:  weer sinds 17 jaar

‘ Ik zet cultuur graag 
in om ouderen 
betrokken te 
houden’ 
_Martin

‘ Het is leuk 
om mensen 
enthousiast 
te maken en 
dingen samen 
te organiseren’ 
_Ilona

het theater. Als het boekje van Stadsthe
ater De Bond dan uitkwam in mei, namen 
we allebei zo’n boekje mee en kruisten 
we aan waar we naar toe wilden gaan. 
Dat waren toch tussen de zeven en tien 
voorstellingen per jaar. Ontzettend leuk 
om samen te doen. Echt voorstellingen 
van Snor tot aan The African Mamas. De 
toneelvereniging Kunst naar Kracht (zie 
pagina 10 voor artikel in dit magazine) 
vind ik ook echt prachtig.’

Ook Martin is liefhebber van het the
ater. De 87jarige man heeft 40 jaar bij 
de Nederlandse Spoorwegen gewerkt. 
Ondertussen woont hij sinds 17 jaar 
weer in Oldenzaal, voorheen in Borne. 
Hij noemt zichzelf een late cultuursnui
ver. Hij vertelt: ‘Cultuur is eigenlijk voor 
iedereen. Ik kom op voor de ouderen 
en neem ze graag op sleeptouw. Veel 
van mijn leeftijdsgenoten zijn eenzaam, 
alleen of teleurgesteld in relaties met 
vrienden en familie. Op mijn leeftijd kan 
je nog zoveel doen, daar zet ik me voor 
in. Zo ben ik ambassadeur van Twents 
 Zilver, een project gericht op cultuur voor 

ouderen. Ook ga ik veel naar het Stads
theater De Bond en neem ik mensen mee 
naar het theater.’

door delen verbinden
Allebei actief in de culturele hoek, dat 
is duidelijk. Wat betekent cultuur dan 
voor Ilona en Martin? Martin: ‘Eigenlijk 
is alles om je heen cultuur. Daarnaast is 
in contact zijn met mensen volgens mij 
ook cultuur. Verbintenis is een belangrijk 
onderdeel. Iemand heeft mij ooit Bruce 
Springsteen laten luisteren en dat vond 
ik ontzettend mooi. Daarna ben ik heel 
Europa afgereisd om hem te zien. Op zo’n 
manier iemand deelgenoot maken van 
muziek, juist dát maakt cultuur mooi. Het 
delen en verbinden. Daarnaast geeft cul
tuur mij een gevoel van bevrijding. Ik kan 
genieten, ik kan ervaren en erover praten 
met mensen. Of ik nou een boek lees, een 
schilderij zie, muziek luister of naar het 
museum ga. Ik vind het heerlijk.’

Ilona sluit zich hierbij aan: ‘Voor mij is 
het ook ontspanning, dat vind ik heel 
belangrijk. We hebben niet voor niets 
in heel Nederland te maken met burn
outs. Ont spanning zoeken is ontzettend 
belang rijk. Ik doe dat in de vorm van 
boeken lezen, tot het theater bezoe
ken en sporten.’ Ook wil ze graag weer 
een boost geven aan het Smart lappen
festival in Oldenzaal. ‘Dit is een cultureel 
festival door de binnenstad van Olden
zaal, hartstikke leuk. Samen met anderen 
wil ik dit weer op poten zetten.’

Samenwerken 
voor cultuur
Over op poten zetten gesproken, zowel 
Ilona als Martin zijn van mening dat er 
meer aandacht moet zijn voor cultuur, 
juist omdat het voor verbinding zorgt. 
Martin: ‘Eigenlijk moet het, qua cultuur 
in Oldenzaal, een samenklontering zijn 
van de Oldenzaalse gemeenschap. Er zijn 
zoveel mooie dingen te doen. Het cultu
rele vuur voor jong en oud moet opnieuw 
worden aangewakkerd.’ Ilona knikt en 
vult aan: ‘Er zijn mooie initiatieven, zoals 
de Koffieclub die middagen etc. organise
ren voor ouderen. Daarnaast hebben we 
als ondernemers in de stad in december 
verlichte ornamenten gehad. Het is leuk 
om dat soort dingen samen te organise
ren. Dan probeer ik mensen te enthousi
asmeren. Dat vind ik heel leuk.’

Martin geeft aan dat hij cultuur inzet 
om ouderen betrokken te houden. ‘Ik 
ben vrijwilliger bij Dementievriendelijk 
Oldenzaal. Die ouderen, die nog thuis 
wonen en licht aan het dementeren zijn, 
komen samen om te zingen. In de Wille
mien zingen ze dan wekelijks samen een 
uurtje. Als ik dan zie wat dit met ze doet, 
daar krijg ik warme gevoelens over me 
heen. Echt prachtig.’

Verbinden, delen en 
ontspannen
Volgens Martin en Ilona gaat cultuur dus 
over verbinding, delen en ontspanning. 
Cultuur leeft in Oldenzaal, we zouden 
anderen nóg meer deelgenoot kunnen 

HISTORISCHE  PLEK
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CULTUUR PLEK

Trudy en Marga | 75 
Dansen bij: Dance 55+ van Impuls

Dansen zorgt ervoor dat je fit blijft en voor de senioren is het 
ééns per week ontzettend gezellig bij Willemien. Trudy Reuver 
en Marga Walkot dansen wekelijks, tijdens de les Dance55+ van 
Impuls. De groep straalt gezelligheid uit als we naar binnen 
lopen. Trudy en Marga vertellen ons wat de les voor hen zo ont
zettend leuk maakt.

Beginnen met dansen
De blijdschap straalt van de dames af na de les. Trudy stelt zich
zelf vrolijk voor: ‘Nou Trudy dus, 75 jaar. Ik dans heel graag, want 
ik word er heel blij van. Daarnaast ben ik gepensioneerd en heb 
ik drie dochters, die ook allemaal gedanst hebben.’ Marga vertelt: 
‘Ik ben Marga, weduwe en gepensioneerd. Bij ons zit dansen niet 
in de familie, maar mijn kleinkinderen vinden het wel leuk en 
doen mij na en dansen mee.’

Dansen en daarna koffie
Plezier beleven ze er dus zeker aan. Marga: ‘Het is goed voor je 
brein en je lichaam.’ Trudy vult aan: ‘Het is heel goed om te doen, 
om alle pasjes te onthouden. Als ik hier ben vergeet ik alles, ik 
word er blij van. Natuurlijk willen we forever young blijven’, zegt 
ze lachend. ‘We zijn niet zo snel, maar dan geeft ook niet. Het 
belangrijkste is het plezier dat we eraan hebben. We doen aller
lei stijlen, van disco, hiphop tot salsa. Dat het dansen zo fijn is, 
komt ook door onze bevlogen docent Jeffrey. Hij kiest de goede 
muziek met daarin zijn bedachte moves.’

Natuurlijk is het fit blijven belangrijk, maar voor de dames is 
gezelligheid nét zo belangrijk. Trudy: ‘We hebben een hele gezel
lige groep. We zien elkaar na de les bij de koffie en dat loopt 
altijd uit.’ Marga lacht: ‘We dansen drie kwartier en ik geloof dat 
we soms wel anderhalf uur koffiedrinken.’

Wil jij ook dansen met een gezellige groep en ben je 55+? 
Doe dan een keertje mee: donderdag van 9.00 tot 9.45 uur, 
op vrijdag van 09.00 uur tot 09.45 uur, locatie Willemien, 
inloop vanaf 8.45 uur. Meer info vind je op impulsoldenzaal.nl

laure Olde Damink | 18
Danst bij: Kaliber

Dansen kan in veel verschillende stijlen. Een stijl hiervan is 
 ballet. Laure Olde Damink (18 jaar) doet al jaren aan ballet bij 
Kaliber Kunstenschool. Wij gingen met haar in gesprek: wat 
maakt het na al die jaren leuk? En waarom ballet? 

Techniek en gezelligheid
Laten we bij het begin beginnen, wie is Laure? ‘Ik ben Laure, 
net 18 jaar en ik dans al ongeveer twaalf jaar. Ook alle jaren 
ballet.’ Op de vraag hoe ze is begonnen met dansen, denkt ze 
 vrolijk terug. ‘Ik ben eigenlijk met een paar vriendinnen begon
nen. Onze ouders hebben ons opgegeven en ik vond het dansen 
altijd al leuk. Ik kwam toen in een groep met allemaal kinderen 
die begonnen met ballet.’

Wat maakt het na al die jaren nog zo leuk? Laure: ‘Ik vind de dans
stijl heel erg mooi en het past bij mij. Ook is de groep bij Kaliber 
heel gezellig, gewoon een leuke sfeer. Er is ruimte om gezellig te 
kletsen, maar we zijn ook serieus bezig met het werken aan onze 
techniek. Techniek is belangrijk, het is veel meer dan passen aan 
elkaar koppelen. Je bent steeds bezig met nieuwe dingen leren 
en nieuwe variaties.’ 

Voeten uitgegroeid; spitzen! 
Als Laure een herinnering moet noemen die er voor haar uit 
springt, noemt ze haar laatste dans. ‘Deze dans mocht ik op spit
zen doen. Natuurlijk ben ik begonnen met ballet toen ik zes was, 
maar dan mag je nog niet op spitzen. Rond je twaalfde mag je 
beginnen met spitzen, als je voeten zijn uitgegroeid. Vorig jaar 
mocht ik éindelijk op spitzen dansen, dat voelde heel stoer.’

Nooit te laat om te beginnen
Dat Laure dansen leuk vindt, blijkt ook uit het feit dat ze net is 
begonnen met moderne musical dans. Ze vertelt: ‘Eigenlijk is dat 
meer richting moderne dans, richting jazz. Meer vloeiende bewe
gingen en minder hoog in de lucht dan ballet.’ Hiermee wil Laure 
aangeven dat het nooit te laat is om te beginnen met dansen 
als je dit leuk vindt. ‘Eigenlijk kan je altijd beginnen met dansen. 
Gewoon doen!’

Wil jij ook dansen bij Kaliber? Kijk dan eens 
op kaliberkunstenschool.nl/cursusaanbod/DANS

Lisa heijboer | 30
Danst bij: LEZ Studio

In Oldenzaal kan je op hoog niveau dansen, om vervolgens naar 
het EK of WK te gaan. Dit is precies wat Lisa Heijboer (30 jaar) 
doet én aanbiedt. Vroeger danste ze al vol passie en enthousi
asme, tegenwoordig geeft ze dit ook door aan anderen. 

Dans stond centraal
Lisa geeft een korte introductie. ‘Ik ben 30 jaar, heb drie kinde
ren en dans eigenlijk al vanaf mijn derde. Heel jong. Veel mensen 
kennen me ook als Lisa van de dansschool,’ zegt ze lachend. ‘Ik 
ben begonnen bij kidsswing. Toen ik jong was deed ik al meer
dere sporten, maar op een gegeven moment moet je kiezen. Ik 
heb geen moment getwijfeld, want ik wist al dat ik wilde dansen. 
Toen ik twaalf was, werd ik gevraagd om dansles te geven bij 
Rouwhorst en dat heb ik gedaan.’ Daarna is Lisa naar de dans
academie in Groningen gegaan. Ze vertelt: ‘Doordeweeks gaf ik 
les en in het weekend had ik wedstrijden en optredens. Alles 
stond in het teken van dans.’ 

Nederlands kampioen
Al die jaren dansen leveren honderden herinneringen op. Ze ver
telt: ‘Als danser heb je meerdere mooie herinneringen, zoals je 
eerste keer op het podium en voor het eerst een wedstrijd dan
sen.’ Haar mooiste herinnering is Nederlands kampioen worden. 
‘Dat is drie jaar geleden. Ik heb toen auditie gedaan voor een 
team in Eindhoven en ik ben aangenomen. Met dat team ben ik 
Nederlands kampioen geworden en we werden geplaatst voor 
het WK in Amerika. Helaas heb ik toen niet meegedaan vanwege 
mijn zwangerschap. Het harde werken was het waard, want die 
kennis kan ik weer meenemen naar de mensen en kinderen hier.’ 

Leren van dansen
Het mooie aan dansen is volgens Lisa dat je er écht iets van 
leert. Ze legt uit waarom: ‘Het biedt vermaak en show en het is 
een bepaalde manier van jezelf presenteren. Je kunt je niet ver
schuilen achter een team. Je laat jezelf zien en dat geeft voorde
len voor in het dagelijks leven. Het gaat ook niet om het winnen, 
maar juist om het plezier en de recreatie, dat staat voorop. Van
uit daar ontstaat de passie.’

Wil jij net als Lisa dansen, recreatief of op hoog niveau? Denk 
aan hiphop, ballet, modern of peuterdans. Ga dan voor een proef
les bij LEZ Studio, om net als Lisa jouw passie achterna te gaan! 
lezstudio.nl

Dansen is goed voor je! Volgens een rapport van de World 
Health Organization is dansen gezond voor zowel lichaam 
als geest. Dans draagt bij aan lenigheid, kracht, balans, 
conditie, lichaamshouding en zelfs een betere concentratie 
en geheugen. Dat het daarnaast ook de sociale verbonden
heid tussen mensen bevordert is iets wat wij in Oldenzaal 
dagelijks kunnen ervaren. Zo komen twee keer per week 
senioren bij elkaar bij Dance55+ om verschillende dansmo
ves te leren, kun je bij LEZ Studio meedoen aan een breed 
palet van dansstijlen van hiphop tot modern en gaan 
wekelijks de voetjes van de vloer tijdens de balletlessen 
voor verschillende leeftijden van Kaliber Kunstenschool. En 
de overeenkomst tussen al deze lessen? Ze zijn vooral heel 
erg leuk!

‘ Als ik hier ben vergeet ik alles,  
ik word heel blij van dansen’

_Trudy
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Jong geleerd is oud gedaan. Lynn Spijker 
(10) is via BoesCoolTuur begonnen met 
gitaarles bij Kaliber Kunstenschool. Deze 
nieuw ontdekte hobby vindt ze ontzet
tend leuk en ze vertelt ons hoe de lessen 
bevallen.

Gitaar via boescooltuur
Lynn is dus op vroege leeftijd begonnen 
met gitaarles. Ze vertelt: ‘Ik ben tien jaar 
en ik houd van turnen en zingen. Eerst 
had ik blokfluitles samen met wat jon
gere kinderen, maar dat vond ik minder 
leuk.’ Via school kwam ze in aan raking 
met BoesCoolTuur, een stichting die 
basisschoolleerlingen kennis laat maken 
met de Oldenzaalse cultuursector. Lynn: 
‘Ik kreeg een folder mee en daar ston
den allemaal dingen in die je kon doen. 
Gitaar leek me wel leuk. Ik heb toen een 
paar lessen gehad in een groepje. Nu heb 
ik duoles, met een vriendin. Dat is leuk.’ 
‘Het is wel een beetje moeilijk. ‘Ik leer nu 
de gitaar kennen, maar heb nog niet echt 
een liedje gespeeld.’ Ik ken één liedje uit 
mijn hoofd, niet de noten. Dat is advo
caat je. Die ken ik al helemaal. Nu leer ik 
van papier spelen.’

Blij gevoel in mijn buik
Lynn is enthousiast over haar gitaarles. Ze 
vertelt: ‘Als ik ga spelen, krijg ik een heel 
fijn gevoel in mijn buik. Ik word dan heel 
blij. Als het moeilijk is, is het een soort 
van uitdaging. Daar houd ik wel van.’ Op 
de vraag of ze ook gaat optreden, knikt 
ze ja. ‘Misschien met mijn vriendin. Dat 

lijkt me leuk.’ Lynn zit niet stil, want 
naast gitaarles heeft ze ook zangles. 
Ze wil uiteindelijk een liedje van 
zangles op de gitaar leren. ‘Dat zou 
handig zijn, want dan kan ik het 
combineren.’ Ze heeft ook al geprobeerd 
om tegelijk te zingen en te spelen en dat 
viel best mee. Lynn is erg blij met haar 
gitaarlessen en is klaar om nog meer te 
leren over het prachtige instrument.

Wil jij net als Lynn lessen volgen bij 
Kaliber? kaliberkunstenschool.nl

Harry en z’n 
keyboard
Harry Heerink, een 71jarige Oldenzaler 
met een nieuw ontdekte passie voor het 
keyboard via BoesCool55+. Hij vertelt 
ons over zijn ervaring.

Een oude passie
Muziek was vroeger al een interesse voor 
de vrolijke man, maar jarenlang heeft hij 
geen instrument aangeraakt. Harry ver
telt: ‘Vroeger heb ik jarenlang accorde
onles gehad. Heel leuk en ik had graag 
verder gewild in de muziek, maar helaas 
heeft mijn vader daar een stokje voor 
gestoken.’ Toch heeft Harry het daar niet 
bij laten zitten. Zijn vrouw kwam name
lijk een artikel tegen over BoesCool55+ 
en dat leek Harry heel leuk. ‘Zij heeft mij 
opgegeven. Ik kreeg een paar lessen bij 

Kaliber, samen met twee anderen. Het 
was een kennismaking met het keyboard. 
Grandioos leuk om er zo mee te begin
nen. Na die drie lessen was ik zo enthou
siast en ben ik doorgegaan.’

Opa en kleinzoon duoles
Dit bleef niet alleen bij Harry. Na een 
voorspeelmiddag in het Kalheupinkpark 
werd ook zijn kleinzoon besmet met het 
toetseninstrument. Hij vertelt erover: ‘Ik 
heb hem acht lessen gegeven en nog 
steeds vond hij het heel leuk. Hij heeft 
daarna een proefles gehad en nu hebben 
we samen duoles. Ontzettend leuk. Hij is 
zo enthousiast, daar ben ik heel trots op.’ 
Smokkelen op het keyboard zit er voor 
Harry nu niet meer in, want zijn klein
zoon is heel scherp. ‘Ik leer in één week 
een akkoord erbij, maar hij leert er wel 
vier of vijf. Hij ziet het ook direct als ik 
een akkoord verkeerd pak’, vertelt Harry 
lachend. Dan zegt hij: ik zag het wel opa, 
je hebt gesmokkeld!’ 

Wil jij ook op een laagdrempelige manier 
kennismaken met cultuur? Kijk voor les
sen van de verschillende aanbieders op 
boescooltuur.nl en boescool55plus.nl

over de drempel
Amanda en Nienke spelen beide al jaren 
bij de toneelvereniging. Amanda vertelt: 
‘Ik zit nu zo’n zeven jaar bij KnK. Eigen
lijk ben ik er door Nienke, mijn schoon
zusje, ingerold. Ik heb toneel en zingen 
altijd leuk gevonden. De eerste keer dat 
ik ging kijken bij de toneelvereniging was 
het al positief. Niet om te slijmen, maar 
het was leuk en gezellig. Sindsdien ben 
ik gebleven.’

Ook Nienke zit er al jaren bij. ‘Ik zit zo’n 
veertien jaar bij het toneel. Eerder durfde 
ik nooit. Toneel is, zeker als je zelf niet 
speelt, groot en spectaculair. Die drem
pel kan groot zijn. Ik ben op een maan
dagavond bij KnK gaan kijken en eigen
lijk nooit meer weggegaan. Er was gelijk 
een goede sfeer en ik voelde me welkom. 
Ook al ben je niet het type om te spelen, 
je bent welkom. Je kunt altijd helpen ach
ter de schermen, waar veel werk is. We 
doen het samen als groep en dat merk je.’

Van papier naar toneel
Een toneeluitvoering begint met het kie
zen van een stuk. Nienke: ‘Ik bestel altijd 
wat toneelstukken aan het begin van ons 
nieuwe seizoen. Deze worden gelezen 
door de leescommissie, waar een paar 
van onze eigen leden in zitten. Som
mige stukken vallen daarna af, bijvoor
beeld vanwege de inhoud of de rolverde
ling die niet past.’ Amanda vult aan: ‘We 
zijn een toneelvereniging die niet alleen 
typetjes of onderbroekenhumor speelt. 
We houden wel van een stuk dat echt 
ergens over gaat.’ 

Nienke gaat verder: ‘Ergens in januari 
komen we bij elkaar en dan begint het 
echte repeteren. Eerst het stuk doorle
zen en dan uitproberen op het toneel. We 
hebben geluk, want we mogen in Stads
theater De Bond repeteren op maandag
avond.’ 

Voorpret 
Volgens Amanda is niet alleen de uitvoe
ring leuk, maar juist de aanloop ernaar
toe. Ze vertelt vol enthousiasme: ‘Van 
tevoren doen we veel dingen in PR. We 
hebben een keer een toneelstuk gehad 
waarin ik samen met iemand anders ging 
trouwen. Hier maakten we een heel spek
takel omheen. In een oude auto met een 
trouwjurk aan, om vervolgens door de 
binnenstad van Oldenzaal te rijden. Er 
waren allerlei mensen die ons feliciteer
den. Geniaal!’ Nienke lacht en geeft nog 
een voorbeeld: ‘Eens in de twee jaar gaan 
we met z’n allen een weekend weg en dit 
proberen we in het thema van het stuk 
te houden. We hebben een keer het stuk 
‘Bouillabaisse’ gedaan, dat betekent vis
soep, dus het hele weekend was in thema 
van vis. Ook het moordspel wat we deden 
was in het thema, zoals het personage 
‘Dokter Shark’. ’

Klaar om te shinen
De dag van de uitvoering is altijd span
nend en hectisch. Nienke: ‘We zijn dan 
allemaal druk. Techniek met de lampen 
en geluid, het decor moet goed staan en 
wij moeten er klaar voor staan. De eerste 
keer op het toneel vond ik zo spannend. 
Toen dacht ik: doe het maar zonder mij. 
Zo werkt het natuurlijk niet, want als je er 
niet bent, gaat de voorstelling niet door. 
Daar zet je je dan overheen en je merkt 
dat de spanning steeds minder wordt. 
Gelukkig gaat de spanning nooit hele
maal weg, want spanning betekent dat je 
graag wilt presteren.’ Amanda stemt hier
mee in: ‘Als na afloop het doek dichtgaat 
en je er met z’n allen achter staat, wauw 
dat is zo’n bijzonder gevoel. Het geeft 
een ontzettende kick en zeker omdat het 
publiek geniet!’

Mocht je de passie hebben om op het 
toneel te staan? Of juist achter de scher
men willen helpen? KnK is altijd op zoek 
naar nieuwe leden: knktoneel.nl of bel 
naar 0623046664.

JONG EN OUD

Toneelspelen 
met een tikje spanning
Hoe is het om als toneelvereniging naar een uitvoering te werken? 

Hoe voelt het om op het toneel te staan? Bij Toneelvereniging KnK (Kunst 
naar Kracht) kan het worden omschreven als gezelligheid met een tikje 
spanning als de uitvoering dichterbij komt. Amanda Baan (rechts op de 

foto) en Nienke Luttikhuis, leden van de vereniging, vertellen ons over het 
enthousiasme en de spanning die erbij komt kijken.

MIJN PLEK

‘ Het gevoel als het 
doek dichtgaat en je 
daar achter staat met 
z’n allen... - Wauw!’ 
_Amanda

‘ Het mag echt wel 
ergens over gaan’

Lynn ontdekt 
de gitaar

boes
cool
55+

boes
cool
tuur
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erop Uit 
agenda >>>

Carnaval ‘23
vrij 17 feb 
Carnavaleske Kinderwagen optocht

zat 18 feb
Intocht Stadsprins

zon 19 feb
Grote Twentse Carnavalsoptocht
Carnaval in Oldenzaal is al 66 jaar een 
begrip in Twente en ver daarbuiten. Elk 
jaar trekt de Grote Twentse Carnavals
optocht ruim 100.000 bezoekers naar 
de Boeskoolstad en ook op de andere 
2 carnavalsdagen doet ‘t Stedke van 
Plezeer haar naam eer aan.

Alle informatie over carnaval 2023 
vind je op: carnavalinoldenzaal.nl

woe 22 feb 
Schrijversspreekuur
Zie meer info op pagina 14.
Tijd: 15.00  16.30 uur
Literatuur | Bibliotheek

zat 25 feb
Dutch Eagles
New Horizon
Start: 20.15 uur
Muziek | Stadstheater De Bond

zon 26 feb
Zondagmiddagpodium
Zie volgende pagina >>
Start: 14.30 uur
Cultuur | Willemien 

maart

don 02 maart 
Harry Sacksioni
50 jaar On Stage
Start: 20.15 uur
Muziek | Stadstheater De Bond

vrij 03 maart 
De Wolf en de 7 Geitenwollen sokjes 
met o.a. Stanley Burleson 
Start: 19.30 uur
Jeugd 8+ | Stadstheater De Bond

zat 04 maart 
Niels van der Gulik & Frank Kooijman
Central Park  The Story of 
Simon & Garfunkel 
Start: 20.15 uur
Muziek | Stadstheater De Bond 

zon 05 maart 
Scratchdag Vocal Essen
Voor iedereen die geïnteresseerd is in 
het zingen van popmuziek in een koor. 
Onder begeleiding van dirigent en band 
studeren we twee nummers in. Aan het 
einde van de dag is er een miniconcert 
voor geïnteresseerden.
Tijd: 10.00  16.00 uur
Muziek | De Haverstraat 9 
(Sint Josephgebouw)

zon 05 maart 
Debby Petter
Niet te geloven! 
Een beklemmende en toch ook 
luchtige monoloog over een vrouw 
die opgroeit in een diepgelovige en 
bange gemeenschap. Een sekte waar 
God alles wat leuk is verboden heeft.. .
Start: 15.00 uur
Toneel | Stadstheater De Bond 

maan 06 maart 
Koffie&Kids
Ontdek tijdens de Koffie & Kids de 
digitale prentenboeken van Bereslim. 
Tijd: 10.30 tot 11.30 uur 
Literatuur | Bibliotheek

don 09 maart 
Cursus De Gouden Eeuw
Gun jezelf een kijkje in de Gouden Eeuw 
en leer meer over wat de werken van 
grote kunstenaars als Rembrandt en 
Vermeer zo speciaal maakt.
Tijd:  14.00  16.30 uur
Kunstgeschiedenis | Bibliotheek

don 09 maart 
Twente Plat
Twentse humor 
Start: 20.00 uur
Muziek | Stadstheater De Bond 

vrij 10 maart 
Maurice Mulderij
De Tussentijd 
Start: 20.15 uur
Muziek | Stadstheater De Bond 

zat 11 maart 
Pater Moeskroen
Geeft Een Rondje  Theatertour 
Start: 20.15 uur
Muziek | Stadstheater De Bond 

don 16 maart 
Daniel Lohues
Nieuwe voorstelling 
Start: 20.15 uur
Muziek | Stadstheater De Bond 

don 16 maart
Wikikring Twente
<< Zie meer info hier links.
Cultuurgeschiedenis | Bibliotheek

zat 18 maart
Het Palthe Huis bij kaarslicht
Neem een uniek inkijkje in het leven van 
de Palthes in de 18de eeuw. In tegen
stelling tot nu hing er in die tijd niet in 
elke kamer een lamp aan het plafond. 
Men maakte vooral gebruik van kande
laars of olielampjes. Je wordt geheel in 
stijl ontvangen in het Palthe Huis door 
Carolina, een dame uit de 18e eeuw. Met 
haar ga je op ontdekkingstocht door het 
sfeervol verlichtte huis. Start: 19.30 uur
Cultuur | Palthe Huis

zon 19 maart 
Mode Event
Mode Event in centrum van Oldenzaal. 
Mis het niet! Een dag in het teken van 
de mode in het centrum van Oldenzaal.
Start: 12.00  17.00 uur
Mode | Binnenstad Oldenzaal

zon 19 maart 
The Bluebettes
Toen was geluk
Start: 15.00 uur
Muziek | 
Stadstheater 
De Bond 

woe 22 maart 
Schrijversspreekuur
Zie meer info op pagina 14.
Tijd: 15.00  16.30 uur
Literatuur | Bibliotheek 

vrij 24 maart 
Tobi Kooiman
Best of
Start: 20.15 uur
Cabaret | Stadstheater De Bond

zon 26 maart 
Multiple Noise
Hotel California 
Start: 15.00 uur
Theaterkoor | Stadstheater De Bond

april

zat 01 april 
Matthäus Passion 2023
Bach Twente
Start: 19.00 uur
Muziek | St. Plechelmusbasiliek 

zat 01 april 
Fleetwood Mac, The Incredible Story
The Cosmic Carnival
Start: 15.00 uur
Muziek | Stadstheater De Bond 

zon 02 april
Bevrijdingsfestival Oldenzaal
Organisatie Comité Nationale feest 
en gedenkdagen.
Start: 15.00 uur
Muziek | Cultuurhuis De Hof  Hofkerk

zon 02 april 
Koos en Moos 2+
Start: 15.00 uur
jeugd 2+ | Stadstheater De Bond 

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 voorjaar bekend zijn.

VOORJAAR 2023

spot
OLDENZAAL 
jouw plek

OLDENZAAL 
jouw plek

OLDENZAAL 
jouw culturele plek

spot
magazine

OLDENZAAL 
jouw culturele plek

februari

vrij 10 feb
Ocobar
Wonderful Tonight  Eric Clapton
Start: 20.15 uur
Muziek | Stadstheater De Bond

zat 11 feb
Dianne Liesker, Ellen Dikker 
& Hanneke Drenth
Tis Hier Geen Hotel 2
Start: 20.15 uur
Show | Stadstheater De Bond

don 16 feb 
Natuurwandeling o.l.v. een gids
10 km of 20 km 
Start: 09.30 uur
Vertrek: NS station Oldenzaal
Natuur | Oldenzaal Promotie
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Ontdek 
jouw stad

don 06 april 
Joris Linssen & Caramba 
Dichterbij
Start: 20.15 uur
Muziek | Stads theater De Bond

zat 08 april 
Tweeduuster met Jan Riesewijk 
Kot bie ‘t hoes
Start: 20.15 uur
Streek | Stadstheater De Bond

zon 09 april 
Oldenzaals Paasvuur
Het Oldenzaals Paasvuur, sinds 1990 
georganiseerd door Stichting Oldenzaals 
Paasvuur, opgericht door leden van de 
serviceclub Ronde Tafel. 
Parkeren op P1, 2 en 3. Start: 19.30 uur
Streekcultuur | Het Hulsbeek

vrij 14 april 
Jop Wijlacker & Dennis Kolen 
The Two of Us (Lennon en Mc Cartney)
Start: 20.15 uur
Muziek | Stadstheater De Bond

zat 15 april 
Micheline van Hautem en 
Kon. Harmonie St. Joseph 
Shaffy & Brass
Start: 20.15 uur
Muziek | Stadstheater De Bond

don 20 april 
Wikikring Twente
<< Zie meer info hier links.
Cultuurgeschiedenis | Bibliotheek
 
don 20 april 
Natuurwandeling o.l.v. een gids
10 km of 20 km 
Start: 09.30 uur
Vertrek: NS station Oldenzaal
Natuur | Oldenzaal Promotie

vrij 21 april 
Anneke van Giersber
gen zingt Kate Bush
Start: 20.15uur
Muziek | 
Stads theater De Bond

Er zijn tal van leuke activiteiten te doen 
in Oldenzaal. Heb je bijvoorbeeld al eens 
bovenop de Plechelmus gestaan? Of een 
wandeling met een gids door je eigen 
stad gemaakt? Je zult zien dat je nog 
lang niet alles weet van onze stad.

maandag t/m zaterdag 
Torenbeklimming
Beklim de 61 meter hoge, imposante 
toren van de St. Plechelmusbasiliek 
met een Tourist info gids. Je brengt een 
bezoek aan de klokkenkamer en wordt 
in het Lood’n Bonneke beloont met een 
geweldig uitzicht over de omgeving van 
Oldenzaal.

Iedere dinsdag en vrijdag
Stadswandeling o.l.v. gids
Deze wandeling neemt je mee terug in 
de geschiedenis. De wandeling door het 
Oldenzaalse centrum is circa 2 km lang 
en duurt ongeveer een uur. Beginpunt is 
bij de Tourist Info in de Grootestraat.

Iedere dinsdag
RouTextiel Wandeling met gids
Ga met de gids mee voor een RouTextiel. 

iedere vrijdagmiddag
Archeohotspot Oldenzaal
In de ArcheoHotspot zijn vrijwilligers 
druk met het onderzoeken van materiaal 
van diverse opgravingen uit Oldenzaal 
en omgeving. Op vrijdagmiddag kan je 
meehelpen, of een vraag stellen. Bijvoor
beeld over iets dat je zelf hebt gevonden!

laatste zondagmiddag 
vd maand 
Zondagmiddagpodium
Op de laatste zondagmiddagen van de 
maanden januari, februari en maart is er 
éen zondagmiddag Podium in de Wille
mien. Telkens komt er een ander thema 
aan bod zoals: Liefdesverhalen, Sprook
jes voor volwassen van Bomans enz. 
Start: 14.30 uur
Cultuur | Willemien

4e woensdag vd maand
Schrijversspreekuur
Behoefte aan advies of een mening over 
de gedichten of verhalen die je aan het 
schrijven bent? Kom dan naar het Schrij
versspreekuur.
Tijd: 15.00  16.30 uur
Literatuur | Bibliotheek

3e donderdag vd maand
Wikikring Twente
Kom schrijven voor Wikipedia over 
thema’s die jou aanspreken!
Tijd: 19.1521.30
Cultuurgeschiedenis | Bibliotheek

zat 22 april 
Jubileumconcert  75 jaar Oldenzaals 
Mannenkoor
Het 75jarig jubileum is aanleiding voor 
bijzondere concerten met medewerking 
van Karin Hertzenberg, Encore en diverse 
‘special guests’.
Tijd: 20.00 uur
Muziek | Oldenzaals Mannenkoor

zat 22 april 
Roué Verveer
Gewoon Roué
Start: 20.15 uur
Cabaret | Stadstheater De Bond

22 april t/m 7 mei 
Oldenzaalse weken
Van 22 april tot en met 7 mei vinden 
de Oldenzaalse Weken plaats in het 
centrum van Oldenzaal. Tijdens deze 
weken is er van alles te doen! Kom jij 
ook met je vrienden, familie en buurtjes 
voor één van onze leuke activiteiten?  
Check voor meer info: uitinoldenzaal.nl
Oldenzaal Promotie | Centrum

zon 23 april 
Tamara Tol 
De mooiste liedjes uit vervlogen tijden
Start: 15.00 uur
Muziek | Stadstheater De Bond

woe 26 april 
Schrijversspreekuur
<< Zie meer info hier links.
Tijd: 15.00  16.30 uur
Literatuur | Bibliotheek

woe 26 april 
Maxima’s Night Out
Rock, swing en zing het konings
weekend in! Oldenzaal viert de 
Koningsnacht! 
Muziek | Marktplein Oldenzaal 

don 27 april 
Koningsdag 2023
Kleedjesmarkt, veel winkels die 
geopend zijn, de terrassen gevuld en 
hopelijk werkt het zonnetje ook mee 
deze dag! Ben jij er ook bij?
Binnenstad Oldenzaal

mei

don 04 mei 
Kikker
Kikker is Verliefd 
Start: 13.30 & 16.00 uur
Jeugd 3+| Stads theater De Bond

don 04 mei 
Nationale Dodenherdenking
De organisatie van de herdenking is 
in handen van het Comité Nationale 
Feest en Gedenkdagen Oldenzaal. 
Start: 18.30 uur
Cultuur | Diverse locaties Oldenzaal 

zat 06 mei 
Niet Schieten!
Mannen van Niks
Start: 20.15 uur
Cabaret | Stadstheater De Bond

zon 07 mei
Zaterdagmiddagconcert van Cantando
Cantando met de motetten van Karl 
Jenkins. Start: 20.15 uur
Muziek | Cultuurhuis De Hof  Hofkerk

zon 07 mei 
Koopzondag centrum
De winkels zijn open van 12.00  17.00 
uur. Tussendoor of na het winkelen kun 
je even heerlijk uitblazen bij een van de 
gezellige horecagelegenheden. 
Binnenstad Oldenzaal

zon 7 MEI 
Oldenzaal proeft!
Deelnemende ondernemers bieden voor 
een klein bedrag lekkere en culinaire 
gerechtjes aan  in een supergezellige 
ambiance. Meer info: uitinoldenzaal.nl
Tijd: 11.00 tot 18.00 uur. 
Binnenstad Oldenzaal

zon 14 mei 
Pieter Jouke en Ronald Snijders
De AlfabetBeter
Start: 20.15 uur
Cabaret | Stadstheater De Bond

zat 20 en zon 21 mei 
Graan&Koren festival
Tijdens deze eerste editie van het 
korenfestival kun je in de tuin van de 
Bombazijn, onder het genot van een 
biertje, genieten van diverse koren.
Muziek | Stadstuin Oldenzaal

Eropuit in Oldenzaal | agenda voorjaar 2023

woe 24 mei 
Schrijversspreekuur
<< Zie meer info hier links.
Tijd: 15.00  16.30 uur
Literatuur | Bibliotheek

don 25 mei 
Wikikring Twente
<< Zie meer info hier links.
Cultuurgeschiedenis | Bibliotheek 

26 t/m 29 mei 
Pink Plop Festival
In het Pinksterweekend wordt het een 
gezellige boel in de stadstuin. Hier 
vindt namelijk het Pinkplopfestival 
plaats. Natuurlijk gaan we ook Graan
zak Smiet’n. Op zondag komen er leuke 
bandjes en op maandag kan je heerlijke 
speciaalbieren proeven op het Bier
brouwfestival bij Stadsbrouwerij De 
Bombazijn.
Cultuur | Stadsbrouwerij De Bombazijn

juni

05 t/m 09 juni 
Wandel4daagse 
Fantastische wandeling voor jong en 
oud in en rondom het prachtige Olden
zaal. Met elke avond een andere route.
Start 17.45 uur
Recreatie

don 15 juni 
Wikikring Twente
<< Zie meer info hier links.
Cultuurgeschiedenis | Bibliotheek

don 15 juni 
Natuurwandeling o.l.v. een gids
10 km of 20 km 
Start: 09.30 uur
Vertrek: NS station Oldenzaal
Natuur | Oldenzaal Promotie

Terugkerende activiteiten | wekelijks of maandelijks

Meer informatie? 
Check de website
uitinoldenzaal.nl/cultuur
of de website van de betreffende 
Oldenzaalse locatie.
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Carnaval is ondertussen een bekend begrip in Oldenzaal, je kunt er als Oldenzaler 
niet omheen. Dit begint al vanaf jonge leeftijd, bij de Oldenzaalse Carnavalsvereniging 
Blaanke Boeskeulkes. Natuurlijk is het ontzettend gezellig binnen de vereniging, maar 
er wordt ook hard gewerkt. Ook door de Laury van der Zande (22) en Julia de Nooij (18), 
die beide lid zijn van de kledingcommissie bij de vereniging. Elk jaar is het hard door
werken om die 250 pakken voor de optocht op tijd af te krijgen. 

Commissieleden & 
vriendinnen
De twee meiden geven ons een kijkje 
achter de schermen in, zoals zij het noe
men, ‘het pandje’. Daar gebeurt de magie: 
de 250 pakken voor de optocht worden 
hier gemaakt. Laury zit al een hele tijd 
bij de kledingcommissie en is onder
tussen voorzitter. Ze vertelt hoe zij lid is 
geworden: ‘Eigenlijk kende ik niemand, 
maar omdat mijn moeder in de kleding 
zat, vroeg de ‘oude garde’ van de commis
sie of ik interesse had. Toen ben ik erin 
gerold. En ik zit er nog steeds. Het zijn nu 
mijn vriendinnen.’ Ook Julia is gevraagd: 
‘Ik zit al vier jaar bij de vereniging en 
sinds dit jaar bij de kledingcommissie. Ik 
loop wel al drie jaar mee met de optocht. 
Alles is wel echt nieuw, het naaien en 
maken, maar ik leer het nu wel. Heel leuk. 
De groep is ook hecht, we zijn vriendin
nen van elkaar, ook buiten de vereniging.’

Gezellig & hard werken
De commissie bestaat uit 22 dames, die 
ze ook hard nodig hebben. Laury: ‘Je bent 
een paar maanden echt druk. Er zit zoveel 

werk in de pakken, bijna een baan die je 
ernaast hebt. Je maakt van grote rollen 
stof iets moois. Aan het begin van het 
jaar krijgen we een thema en maken 
we een proefpak. Daarna bedenken we 
wat voor pruik erbij komt, welke attri
buten iedereen krijgt en hoe de schmink 
eruit gaat zien.’ Julia vult aan: ‘Omdat het 
zoveel werk is, probeert iedereen hier 
twee keer in de week te komen, sommi
gen zelfs drie keer.’

Stress & spanning
Hoe dichterbij de dag van de optocht 
komt, hoe meer stress er ontstaat. Laury: 
‘Op een gegeven moment ga je aftellen, 
nog tien weken tot carnaval. Dan komen 
we ook veel naar het pandje, zoals in de 
vakantie.’ Er wordt hard doorgewerkt om 
alle pakken af te krijgen. De ochtend van 
de optocht zelf is ook niet zonder stress. 
‘Om 5 uur gaat de wekker. Om 6 uur komt 
het eerste groepje en vanaf dan schmin
ken we alle 250 lopers. Soms scheurt 
er nog iemand uit het pak of moet een 
broek toch korter, dan pakken we snel de 
naaimachine.’ Julia vult aan: ‘Het is wel 

echt een superleuke dag en iedereen is 
enthousiast. Daar doen we het voor met 
z’n allen.’

Huilen van geluk
Het hele jaar wordt er keihard gewerkt 
door de kledingcommissie. Natuurlijk 
werken ze naar het beste resultaat toe en 
dit is al een keer bereikt door de dames. 
Laury vertelt vol enthousiasme: ‘Als je 
iedereen in die pakken ziet op de dag 
van de optocht, dat is zo mooi. Je moet 
dan bijna huilen van geluk. Twee jaren 
geleden zijn we eerste geworden, in ons 
jubileumjaar. Dán weet je waar je het 
voor doet. Je ziet iedereen in de pakken 
staan en dan heb je het beste gehaald. Zo 
cool.’ Julia bevestigt dit: ‘Ik liep toen mee 
en zat nog niet in de commissie. Ieder
een was zo ontzettend blij en sommigen 
moesten huilen. Nu snap ik het helemaal, 
want je werkt er maandenlang zo hard 
voor.’

De commissies van de Blaanke Boeskeul
kes gaan elk jaar voor het hoogst haal
bare. Wil jij lid worden van deze vereni
ging? Kijk op: blaankeboeskeulkes.nl

250 
pakken 
naaien

‘ Iedereen in die pakken 
- dan kan ik wel huilen 
van geluk’ 

OLDENZAALS DNA

Kaartjes zijn vanaf begin mei ver
krijgbaar via Stadstheater De Bond, 
stadstheaterdebond.nl

Speciaal voor kinderen!
Ken je Prinses Paltival? Al drie edities is ze het stralende middelpunt van het Palti
val! Ook dit jaar nodigt ze ons uit voor een dag vol plezier. Heb je zin om te dansen? 
Een leuke workshop te volgen of een bijzondere voorstelling te zien? Ga dan mee! 
Zet je kroon op, doe je mooiste kleren aan en wees erbij op 17 juni!

Het Paltival in 2017 was de allereerste editie van dit kleurrijke kinderfestival. Na 
het succes in 2017, 2019 en 2021 maken we ons dus op voor een nieuwe editie in 
2023. Het thema voor dit jaar is ‘Duizendenéénnacht’. Een thema waarin we mooie  
verhalen, prachtige verkleedpartijtjes en geweldige workshops gaan organiseren 
voor kinderen van 2 tot 8 jaar. 

De organisatie van dit vrolijke festival is in handen van Stadstheater De Bond, de 
bibliotheek Oldenzaal, Kaliber Kunstenschool, de Cultuurmakelaar en de Stichting 
Oldenzaalse Musea.

17 juni 2023
Oldenzaal
Kaartje: € 7,50

spot
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Het Paltival: 
een vrolijk feest
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op verschillende 
leeftijd begonnen
Merlijn trapt af: ‘Ik zit nu ruim zes jaar bij 
het Stadsjongenskoor. Er zijn hele jonge 
jongens bij het koor, zoals eentje van vijf 
jaar en de oudste is wel dertig jaar. Het 
koor is opgedeeld in verschillende groe
pen en ik zing nu bij het Concertkoor, de 
laatste groep voordat je naar het Jonge
mannenkoor gaat. Ik kom uit Bad Bent
heim en mijn ouders zijn beide muzikan
ten. Toen we verhuisden naar Nederland 
wilde ik graag wat leuks doen, toen ging 
ik bij het koor. Het was de eerste keer 
supergezellig en dat is het nog steeds. Ik 
begon in de zang & spelgroep, toen naar 
opleidingsgroep en nu ben ik alt in het 
Concertkoor.’ 

Jeroen zingt bij het Oldenzaals Mannen
koor: ‘Ik ben via een vriend bij het koor 
gekomen. Vroeger vond ik het heel mooi 
en zei ik altijd tegen mijn buurjongen: ‘als 
we later groot zijn, dan gaan we bij het 
koor’. Dit kwam er nooit van, tot hij op 
een gegeven moment belde dat hij naar 
de repetitie ging en toen ben ik meege
gaan. Ik werd er gelijk door gevangen!’ 
Lachend voegt hij toe: ‘Ook al kon ik vroe
ger op school niet goed zingen, maar in 
het koor valt dat min of meer weg.’

Van klassiek tot pop
Binnen het Stadsjongenskoor heb je dus 
verschillende groepen, anders dan bij het 
Oldenzaals Mannenkoor. Hierin zit ont
wikkeling naarmate je stem verandert. 
De muziek past hier ook bij. Merlijn ver
telt wat ze zoal zingen: ‘Dit hangt van het 
seizoen af. In de winter hebben we altijd 
een kerstconcert en zingen we dus veel 
kerstliedjes. In de zomer doen we veel 
verschillende liedjes, heel vrolijk. Ook 
zingen we klassiek.’ Bij het Oldenzaals 
Mannenkoor zingen ze nét andere din
gen. Jeroen vertelt: ‘Van oudsher zingen 
we veel Duitse liedjes. Zo is het koor oor
spronkelijk begonnen, dan praat je over 
de jaren ’50. Toen was het veel Duitse 
zang. De laatste jaren gaan we wel meer 
over naar Engelse popnummers, maar de 
basis blijft welmeerstemmigheid. Onze 
nummers variëren van Bach tot Schubert 
en The Sound of Silence. Allemaal mooie 
muziek.’

Jaarlijkse uitjes
Aan gezelligheid ontbreekt het niet bij 
beide koren, want naast zingen onderne
men ze van alles met elkaar. Het Olden
zaals Mannenkoor gaat elk jaar op koor
reis, waar ze dan vaak ook optreden. 
Jeroen blikt terug op een mooie herinne
ring: ‘Wij hebben een keer een optreden 
gehad in Athene, Griekenland. Daar heb
ben we gezongen in een bejaardenhuis, 
dat was zo onroerend. Die mensen wer
den er zo blij van.’ Ook het Stadsjongens
koor heeft jaarlijks een uitje, het koor
kamp. Merlijn is er enthousiast over: ‘We 
gaan met z’n allen elk jaar op kamp en 
dan doen we allemaal leuke activiteiten. 
Daarom ken ik ook iedereen op 
het koor van mijn leeftijd. Heel 
leuk.’

Kippenvel en 
blijdschap
Natuurlijk blijft het zingen de 
hoogste prioriteit. Voor Jeroen 
roept dit mooie gevoelens op: 
‘Ik vind het mooi en leuk om te 
doen. De klanken zijn prachtig en 
dat je daartussen mag staan en 
er onderdeel van mag zijn. Dat 
is zo mooi. Bepaalde momenten 
zijn magisch. Al je haren gaan 
dan overeind staan en dan krijg 
je kippenvel. Dat soort moment 
vind ik het allermooiste.’ Merlijn 
stemt hiermee in: ‘Je bent onder
deel van iets groters dan jezelf. 
Het mooie vind ik mensen blij 
maken. Ik kan zien aan gezich
ten van mensen als ik optreed dat ze er 
daadwerkelijk van genieten, dat maakt 
mij heel gelukkig.’

Bijzondere plekken
Als je al jaren zingt, maak je mooie her
inneringen op bijzondere plekken. Voor 
Merlijn is de mooiste herinnering gelinkt 
aan de MatthäusPassion. ‘We waren met 
een stuk of twintig mensen. Ik weet niet 
meer precies waar het was, maar we heb
ben opgetreden voor 700 mensen samen 
met het Orkest van het Oosten. Dat was 
echt mijn mooiste moment.’ Begrijpelijk. 
Jeroen heeft ook een mooie herinnering: 
‘De Maria Basiliek in Krakau. Wij begon
nen daar, het was aangekondigd, maar 
toen we begonnen zat er een man of 

honderd. Wij begonnen te zingen, ander
half uur lang. Uiteindelijk was de kerk 
bomvol. Mensen stonden in de paden en 
we kregen een staande ovatie. Dat is niet 
normaal, alles klopte gewoon.’

Beide heren laten merken dat ze ont
zettend graag zingen. Mocht jij ook 
onderdeel willen zijn van de prachtige 
klanken, of je nou jong of oud bent? 
Beide koren ontvangen graag nieuwe 
leden. Kijk eens op: 
oldenzaalsmannenkoor.nl
stadsjongenskoor.nl

Twee mannen
met één 
gedeelde passie
In Oldenzaal zijn een aantal koren die al ontzettend lang bestaan. Twee 
daarvan zijn het Oldenzaals Mannenkoor en het Stadsjongenskoor. Beide 
een trots van onze Boeskoolstad. Ze zijn verschillend, maar hebben ook over
eenkomsten. De gedeelde passie is natuurlijk het zingen, daarover gingen 
Merlijn Engelbarts (13) en Jeroen Heerink (57) met elkaar in gesprek.

 ‘ Mensen stonden in de paden en we kregen een 
staande ovatie. Niet normaal, alles klopte gewoon.’ 
_Jeroen

 ‘ We gaan elk jaar  
op kamp’ 
_Merlijn

over jeroen:

NAAM:  Jeroen Heerink
ZINGT IN:  Oldenzaals mannenkoor
ZINGT VANAF:  46e
LEEFTIJD:  57 jaar
FAVORIETE NR: Sound of silence

over merlijn:

NAAM:  Merlijn Engelbarts
ZINGT IN:   Stadsjongenskoor
ZINGT VANAF:  8e
LEEFTIJD:  13 jaar
FAVORIETE NR: Don’t stop me now

ONZE PLEK
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Bijna elke Oldenzaler kent de plek: de 
Mariakapel op de Tankenberg. Ook wel 
‘Het Mariakapelletje’ genoemd. Henk 
Winkelhuis vertelt ons prachtige verha
len over de kapel. We duiken de geschie
denis in en ontdekken waarom er altijd 
een kaarsje brandt in de kapel op de 
Tankenberg. 

Gedenkplek na 
de oorlog
De kapel is in 1948 gebouwd als her
innering aan wat er is gebeurd in de 
Tweede Wereldoorlog. In de kapel vind 
je o.a. een gedenksteen waar drie namen 
op staan van slachtoffers van de oorlog: 
Joh. H. Engelbertink, Mr. Joan Gelderman 
en G.J. Wolbers. Vlak bij de kapel, in Villa 
de Hulst, woonde De familie Gelderman, 
een bekende naam in onze Boeskool
stad. Zij wilden een plek om hun zoon 
te gedenken die op 4 september 1944 
in Vught was gefusilleerd. Het moest op 
een plek komen die ze altijd konden zien. 
De Mariakapel werd gebouwd op de Tan
kenberg, zodat ze de gedenkplek pre
cies tussen twee bomen door vanuit huis 
konden zien. 

Gerard Wolbers
De kapel bevat het bijzondere verhaal 
van Gerard Wolbers. Tijdens de oor
log heeft hij ondergedoken gezeten en 
zat hij bij de Nederlandse Binnenlandse 
Strijdkrachten. Op 2 april 1945, de dag 
dat Oldenzaal werd bevrijd, werd Gerard 
onderweg naar zijn ouderlijk huis, door 

een vluchtende Duitse soldaat doodge
schoten. Tot twee jaar geleden was er op 
de steen ‘Gerard Wolbert’ uitgebeiteld. 
Henk zocht contact met de familie Wol
bers, om te kijken of zij het goed zouden 
vinden dat de T veranderd zou worden 
in een S. Dat stelde de familie zeker op 
prijs. Zo leeft het verhaal van Gerard Wol
bers voort in de kapel. 

dierbaren gedenken
De kapel is gebouwd om om de her
innering levend te houden aan Joan 
 Gelderman, Gerard Wolbers en Johan 
Engelbertink en om troost te bieden 
aan hun nabestaanden. Voor iemand in 
het bijzonder, of voor iedereen. De troos
tende functie houdt nog steeds stand in 
2023. Mensen die langs de kapel komen, 
branden vaak een kaarsje. Dat is ook het 
opmerkelijke aan de kapel. Of je nou   
’s ochtends, ’s middags of ’s avonds komt, 
er brandt altijd een kaarsje. Zo ook als 
wij er zijn, op een koude woensdagoch
tend. En niet één kaarsje, maar wel tien 
kaarsjes. Oldenzalers en omwonenden 
zoeken troost in het Mariakapelletje en 
gedenken hun dierbaren. Dat is waar 
de kapel, na al die jaren, voor staat. Dus 
mocht je erlangs lopen, steek dan vooral 
een kaarsje aan om deze traditie in stand 
te houden.

Uit de comfortzone
Rick vertelt hoe hij als leerkracht is: ‘Ik 
houd ervan dat alles een beetje strak 
verloopt, maar wel met humor. Het is 
belangrijk dat kinderen zich gewaar
deerd voelen.’ Eigenlijk ligt de musical 
buiten zijn comfortzone, geeft Rick aan. 
‘Er zelf in moeten spelen, is niks voor 
mij. Van alle jaren dat ik voor groep acht 
heb gestaan, vond ik mijn eigen rol in de 
schoolmusical het moeilijkst. De grootste 
oorzaak daarvan is het openingswoordje 
voordat de musical begint.’ Hij moet 
lachen en legt uit dat hij altijd tegen de 
leerlingen zei dat ze ‘het gewoon moeten 
doen en dat het oké is’. 

De musical meer eigen 
maken
Rick vertelt: ‘Ik kies uit een lijstje musi
cals samen met de kinderen welke we 
gaan doen.’ Dit is het makkelijke deel. 
Rick: ‘Na het bestellen komt de rolverde
ling. Dit doe ik willekeurig. De kinderen 
geven aan welke rollen ze willen en dan 
deel ik ze met behulp van een loting in. 
Soms moeten we rollen toevoegen, soms 
maken we een rol wat groter, als iemand 
niet helemaal blij is met de rol. Of we 
voegen bijvoorbeeld een dansscène toe 
als kinderen dat graag willen. Dat maakt 
het ook leuk en eigen.’ 

Lachen en hard werken
Na de meivakantie lezen ze met z’n 
allen het script door en lachen ze om de 
flauwe grappen. Rick: ‘Het moet echt een 
musical van ons zijn. We veranderen wel 

eens namen, zodat de kinderen het nog 
grappiger vinden. Ook hebben we wel 
eens van een bestaand liedje een hard
coreversie gemaakt. Dat is juist lachen.’ 
Natuurlijk wordt er ook serieus gerepe
teerd. De leerkracht vertelt: ‘Je bent con
tinu in de weer, iedereen aanwijzingen 
geven, alles herhalen en klassikaal oefe
nen. Het resultaat is er uiteindelijk altijd. 
De kinderen willen presteren en het 
graag goed doen.’ Ook het decor maken 
de kinderen zelf. ‘Het is voor de kinderen 
leuk om van een groot stuk stof van alles 
te maken als decor. We maken een teke
ning en daarna schilderen we het decor 
of worden er stukken aan elkaar genaaid. 
Ze zijn zo creatief en maken de mooi
ste dingen. Dan heb je pas écht je eigen 
musical.’

Ontlading na uitvoering
De Wendakker heeft vier voorstellingen 
in Stadstheater De Bond. Eén voor Maar
ten van de techniek, een soort generale 
repetitie, één voor de andere leerlingen 
van de Wendakker en ’s avonds voor de 
ouders. De voorstelling voor de kinde
ren en ouders zijn wel verschillend. ‘Kin
deren lachen om andere dingen dan de 
ouders’, vertelt Rick. ‘Dat zorgt voor leuke 
momenten. Natuurlijk zijn ze voor de 
voorstellingen zenuwachtig, maar als ze 

Een plek 
van troost

Er brandt altijd wel een kaarsje

Aanpassingen 
en creativiteit 
van leerlingen

DE SCHOOLMUSICAL VAN DE WENDAKKER

Op basisschool De Wendakker wordt door groep acht elk jaar vol enthousiasme gewerkt 
aan de schoolmusical. Leerkracht Rick Greven (38 jaar) heeft tien jaar lang voor de klas 
van groep acht gestaan en vertelt ons hoe het is om de musical in goede banen te leiden 
én hoe ze de musical echt van de kinderen maken. 

bezig zijn, verdwijnt dit. Ze praten achter 
de schermen over hoe goed het gaat of 
hoe hard mensen lachen om een grap. Ze 
hebben een gezonde dosis adrenaline als 
het goed gaat. De musical is een vorm 
van ontlading. Na de voorstelling voor de 
ouders hebben ze altijd een klein feestje 
met de kinderen erbij. ‘Dat wordt gewaar
deerd en is een leuke afsluiting van het 
jaar.’

‘ Ook het decor maken ze zelf ’

‘ Kinderen lachen  
om andere dingen  
dan ouders’

‘ Troost voor iemand in het 
bijzonder, of voor iedereen’

HEILIG PLEKJE
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Willemien -
kom binnen! 

Nieuwsgierig geworden? Loop eens langs of kijk op willemienoldenzaal.nl!

Wilhelminastraat 5  
Oldenzaal

C U I T T E F N O C F

N E D E L K R E V A A

T S N U K E E R O S M

T L T U T L S E L W I

H U K A S O I I D O L

C R E L C O A V E E I

O H I A H K N T N N E

T I Z A M S O S Z S B

P S U F I E L E A D A

O O M V N O O E A A N

E R A L K B P F L G D

ALAAF
ASWOENSDAG
BOESKOOL
CONFETTI
FAMILIEBAND
FEESTVIEREN
KUNST
MUZIEK
OLDENZAAL
OPTOCHT
POLONAISE
SCHMINK
THEATER
VERKLEDEN

Oplossing

              

woordzoeker
Los jij deze 
feestelijke 
woordzoeker op? 
Win het Oldenzaal pakket 
t.w.v. € 150,

Wat moet je doen? 
Zoek alle woorden hier rechts in in 
de puzzel. Streep ze weg  de letters 
die overblijven vormen de oplossing. 

Mail de oplossing naar: 
info@oldenzaalpromotie.nl 

Of vul de oplossing in, knip deze 
puzzel uit en lever ‘m in bij het 
Tourist Information punt aan 
de Grootestraat 35 in Oldenzaal 
centrum.

Succes!

Willemien is het nieuwe sociaalculturele centrum van Oldenzaal. 
Kom je ook eens langs?

Leeratelier
Mal&Mod is een supergezellig atelier 
waar je creatief aan de slag kunt om 
een eigen clutch, portemonnee, tasje of 
armband maken van leer. Ook worden er 
diverse workshops en cursussen georga
niseerd, bijvoorbeeld hout graveren of  
je eigen lamp knopen.  In hetzelfde ate
lier verzorgt Kaliber de kindercursussen 
illustratie en kidsatelier. 

Het Hart
In het Hart van Willemien 
is iedereen welkom voor 
een kopje koffie, praatje of 
werkplek. 

Komt 
d’r in!

TwenteFM
Op dagelijkse basis werkt het team 
van Twente FM vanuit Willemien 
aan het verzamelen en brengen van 
nieuws en actualiteit uit onze streek 
via radio, televisie en online.

Grote zaal
Dans en theaterlessen 
van Kaliber Kunstenschool. 
Dance55+ en het seniorenkoor 
van Impuls.

Muzieklokaal
Bij Kaliber Kunstenschool worden 
diverse muzieklessen gegeven. 
Kijken of het iets voor je is? 
Neem een gratis proefles!

Kaliber Kunstenschool
Lessen op het gebied van muziek, 
beeldende kunst, theater en dans.

Impuls 
Impuls is de Oldenzaalse organisatie 
voor welzijn. Zij bieden activiteiten en 
ondersteuning voor alle Oldenzalers 
van jong tot oud.

Armoedepreventieloket
Te weinig geld om mee te doen met 
cultuur/sport of moeite met rondkomen: 
Impuls helpt met het Armoedepreven
tieloket. Ze kunnen ook doorverwijzen, 
bijv. naar Stichting Leergeld of de 
Verjaardagsbox.

Twents Zilver
Kunstzinnige uitdagingen 
voor ouderen, zoals kunst
brouwerij en stoelyoga.

Automaatje
Vervoer nodig naar theater, schouwburg, 
voorstelling: neem contact op met Auto
maatje, vrijwilligers brengen je graag!

tot 
ziens!



uitinoldenzaal.nl/cultuur

HET ZIT 
IN ONZE 
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