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

Gezellig op pad met de   JE BESTE VRIEND(EN)  
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 (muv maan- & dinsdag) | € 5,- per gezin 
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 | € 6,50 p.p.  
(voor kinderen vanaf 8 t/m 14 jaar voor € 4,50) 
Beklim de 61 meter hoge, imposante toren van de St. Ple-
chelmusbasiliek. 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 | € 6,50 p.p.  
(voor kinderen t/m 14 jaar voor € 4,50) 
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| € 6,50 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 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.
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Dagje uit 
met een groep(je) 

19 maart  Mode Event

TOURIST INFO / OLDENZAAL PROMOTIE  
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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 – 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. 
www.woonboulevardoldenzaal.nl

FILMHUIS OLDENZAAL
Alle films starten om 
20.00 uur  
 
1        De Acht Bergen  
7        R.M.N. 
8        Broker  
14/15 The Banshees of 
          Inisherin 
28      Living 
29      Presque 

ILJA GORT en FIK MEIJER 
Een middag vol verhalen en wijn 
5 maart | 15.00-17.00 uur | Wilmersberg 
Ilja Gort en Fik Meijer komen vertellen over het 
nieuwe boek ‘wijn als een romein’, daarnaast zal 
Ija Gort vertellen over zijn nieuwste reisgids ‘Gort 
over de grens’ De middag is inclusief 2 glazen 
wijn.€ 15,- p.p. 

CREATIEF CAFE 
6 maart | 09.30-12.00 uur | Willemien 
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 
schilderen, tekenen, kleuren, breien of haken.  
€ 3,50 p.p Info: 0541-571414 of 06-225 68 492.D  
ING o.l.v. een gids
HISTORIE VAN BERGHUIZEN 
6 maart | 13.30-15.30 uur | Boerderij Stakenboer 
Er staat telkens een thema centraal, de geschie-
denis van Boerderij Stakenboer en ‘woar bin ik er 
een van’. Aanmelden: Impuls 0541 571414 of per 
mail: stakenboer@impuls-oldenzaal.nl. 

NATUURWANDELING 
16 maart | 09.30 uur | Station Oldenzaal 
10-13 km Loabult & 20-25 km Dinkeldal 
De Tourist info wandelgidsen hebben weer een 
afwisselende route voor je samengesteld door het 
nationaal landschap Noordoost-Twente. 
 
ZONDAGMIDDAGPODIUM
26 maart |  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 
 

SPROKKELTOCHT GALLOWAYROUTE
Bij Fruitkwekerij ‘t Düvelshöfke 
Wie houdt er niet van een stevige wandeling over 
vergeten boerenpaden? Met een routekaart en wat 
aanwijzingen vind je de weg langs de Galloways. 
Onderweg staat op een beschut plekje een paar 
hapjes en drankjes. 
 
Dinsdag t/m zaterdag 10.30 – 16.30 uur
Duivelsdijk 21, Oldenzaal | www.duvelshofke.nl
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STADSTHEATER DE BOND 
2 maart | 20.15 uur    HARRY SACKSIONI | Muziek  
4 maart | 20.15 uur    STORY OF SIMON & GARFUNKEL vd Gulik & Kooijman  
5 maart | 15.00 uur    DEBBY PETTER Niet te geloven! 
9 maart | 20.00 uur    TWENTE PLAT Twentse humor  
10 maart | 20.15 uur  MAURICE MULDERIJ Muziek  
11 maart | 20.15 uur  PATER MOESKROEN  Geeft een rondje. 
16 maart | 20.15 uur  DANIEL LOHUES  
19 maart | 20.15 uur  THE BLUEBETTES Toen was geluk, muziek 
24 maart | 20.15 uur  TOBI KOOIMAN Best Of, cabaret 
26 maart | 15.00 uur  MULTIPLE NOISE Hotel California, muziek  
31 maart | 20.15 uur  TWEEDUUSTER MET JAN RIESEWIJK Kot bie ‘t hoes 
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Voor de KIDS | 
15.00 uur 
 
01/03 FILM 
Yuku en de Himala-
yabloem 
 
01/03  
Familievoorstelling  
De Wolf en de 7 
Geitenwollen- 
sokjes 

07/03  
DISCO  
zwemmen

Voor de  Kids 
Films en meer in  
Oldenzaal 

w
OKIDS 
1 maart | 10.00-16.00 uur | Gymzaal de Windroos 
aan de Lariksstraat 11. Voor kinderen van 5 tot 10 
jaar.  
www.oldenzaalkids.nl/voorjaarsvakantie-2023/ 
 
NARCISSENVAAS PIMPEN en MOZAIEKEN 
2 maart | 14.00-15.30 uur | Kitsch & Koekies 
w In eigen pluktuin kan je in het voorjaar narcis-
sen plukken! Een eigen gepimpte vaas hoort daar 
natuurlijk bij.  
b Mozaïeken lijkt op puzzelen. Het is een ont-
spannen bezigheid met geweldige resultaten! Wij 
bieden keuze uit verschillende ondergrondjes zo-
als houten planken, borden en nog veel meer. Ook 
is er voldoende aanbod aan steentjes en tegels.  
 
Kinderen vanaf 6 jaar mogen zonder begeleiding 
van volwassene.  
Kosten: € 15,- p.p. incl.drinken en wat lekkers! 
Opgeven: info@kitschenkoekjes.nl 
www.kitschenkoekjes.nl 

www.stadstheaterdebond.nl

HET MODE EVENT OLDENZAAL 
+ KOOPZONDAG

Zondag 19 maart | 12.00 -17.00 uur
 

Er zijn tal van activiteiten en bezienswaardigheden 
waaronder een catwalk door de binnenstad. De 
modellen van de deelnemende winkels showen 

hier de nieuw(st)e collecties. Het Mode Event Ol-
denzaal trekt veel bezoekers en het event is voor 

jong en oud erg leuk om te zien 

www.uitinoldenzaal.nl w


