nd

JANUARI/
FEBRUARI

		

ACTIVITEIT

LOCATIE

TIJD

PRIJS

Zo 1 februari

Winter High Tea. Ontvangst met een heerlijke
Glüh-wein of warme chocolademelk, dan een
uitgebreide rondleiding door het huis Singraven,
vervolgens een High Tea in het koetshuis en als
afsluiting een mooie winterse wandeling door
het prachtige park van landgoed Singraven.
Reservering en meer info:
www.koetshuis-singraven.nl.

Restaurant
de Watermolen
Schiphorstdijk
Denekamp

11.30 uur

x 31,50 p.p.

Di 3 februari

Minitheater met Kees van Amstel. Jong, hip, fris
…..en andere gruwelijkheden.
Een avond over echt en nep. Kees gaat op
zoek naar de lelijke kanten van het leven. En
onderscheidt hij nep van echt. Kees is al jaren
onderdeel van Comedytrain en hij is één van de
breinen achter het tv pro-gramma ‘Dit was het
Nieuws’.

Havezathe
het Everloo
Everloostraat 16
Rossum

20.00 uur
Zaal open:
19.30 uur

x 12,50 p.p.

Wo 11 februari

Film: Boyhood. Boyhood werd gefilmd over een
peri-ode van 12 jaar met dezelfde acteurs en
vangt tot in verbazingwekkend detail de jeugd van
Mason. In een ontroerende coming-of-age verhaal
zien we Mason voor onze ogen opgroeien van
jongen tot man.

Kulturhus Denekamp
Oranjestraat 21,
Denekamp

19.30 uur

x 7,00 p.p.
incl. kopje
koffie/thee

Za 14 februari

Carnavalsoptocht Denekamp door het centrum van Denekamp.

14.00 uur.

Carnavalsoptocht Ootmarsum door het centrum van Ootmarsum

14.00 uur.

Vanaf za
21 februari
t/m 1 maart

‘Carnaval der Dieren’, een week vol activiteiten,
workshops en (te) gekke rondleidingen in het
thema ‘Carnaval der Dieren’. Er worden in die
week een hele-boel feestelijke en creatieve doedingen georganiseerd.

Wonderryck Twente
Oldenzaalsestraat 39
Denekamp

10.00 tot
17.00 uur

Volw. en
kinderen
x 8,00 p.p.

Zo 22 februari

College Biomechanica van het bewegen
door prof.dr.ir. Bart Koopman. Biomechanica
bestudeert de bewegingen binnen de mens. De
bewegingen vinden plaats door én in spieren,
gewrichten, gewrichtskapsels, gewrichtsbanden,
pezen en zenuwen.

Wonderryck Twente
Oldenzaalsestraat 39
Denekamp

15.00 uur

x 10,00 p.p

Wo 25 februari

Wandeling “prille lente” door het Dal van de Mosbeek (duur: 2 tot 3 uur) o.l.v. een gids. Het is raadzaam om stevige schoenen en warme kleren aan
te doen. Ook dient u uw paspoort mee te nemen.

Infocentrum IJs & Es
Bergweg 9
Mander/Vasse

14.00 uur

Niet
donateurs:
x 3,00 p.p.
kinderen
x 1,50 p.p.

Aanschuiftafel Table d’hote. Bent u alleen of heeft
u geen zin om te koken? Kom dan gezellig dineren
met andere gasten aan tafel. Eet lekker met de
pot mee. Er wordt een plateservice geserveerd.
Reserveren noodzakelijk!

De Postelhoek
Laagsestraat 56
Ootmarsum

18.00 uur

x 9,95 p.p.

VVV Ootmarsum
Markt 9, 7631 BW Ootmarsum
T 0541-29 12 14, E info@vvvootmarsum.nl
www.vvvootmarsumdinkelland.nl

VVV Denekamp
Oldenzaalsestraat 39, 7591 GL Denekamp
T 0541-35 57 52, E info@vvvdenekamp.nl
www.vvvootmarsumdinkelland.nl

Openingstijden Ootmarsum
maandag t/m vrijdag 10.00-12.30 en 13.00-16.00 uur
zaterdag 		
10.00 -1600 uur
zondag		
12.00 -16.00 uur

Openingstijden Denekamp
dagelijks
10.00 -17.00 uur

Activiteitenkalender

puur
JANUARI / FEBRUARI

JANUARI/
FEBRUARI

LOCATIE

TIJD

PRIJS

Nieuwjaarsconcert Vocalise – Twente met opera,
operette en musicalmuziek en georganiseerd
door de Werkgroep Muziek van de Culturele
Raad Denekamp.

Kulturhus Denekamp
Oranjestraat 21,
Denekamp

15.30 uur

x 13,00 p.p.

Noabermarkt Denekamp. Deze keer aangevuld
met een Carnavalsmarkt

Grotestraat en
Nicolaasplein

12.00 tot 17.00
uur.

Entree en
het parkeren
zijn gratis.

Wo 14 januari

Kulturhus Denekamp
Oranjestraat 21,
Denekamp

19.30 uur

x 7,00 p.p.
incl. kopje
koffie/thee

Do en za:
x 3,00 p.p.
10.30 tot 16.30
uur.

Film: Welcome. Bilal, een Koerdische jongen
van 17, heeft een lange tocht afgelegd door het
Midden Oosten en Europa om bij zijn vriendin
in Engeland te zijn. Een fraai drama over de
vluchtelingenproblematiek in Frankrijk van
regisseur Philippe Lioret Sterk.

Vr 16 januari

Erve Fakkert
20.00 uur
Everloostraat 3, Rossum

x 7,50 p.p.

Zo: 12.00 tot
16.30 uur

Huiskamerconcert Erve Fakkert. U kunt genieten
van prachtige liederen van Twents tot Keltich.

Zo 25 januari

College Robotica en bewegen door dr. Jaap
Buurke. Een robotarm is een mechanische
manipulator met vergelijkbare functionaliteit
als een menselijke arm. Een verzamelnaam
hiervoor is ook wel robotica.

Wonderryck Twente
Oldenzaalsestraat 39
Denekamp

15.00 uur

x 10,00 p.p.

Wo 28 januari

Film: The Lunchbox. Huisvrouw Ila is aan een
nieuwe poging begonnen om wat meer pit
in haar huwelijk te brengen. Ze volgt een tip
van haar buurvrouw en bereidt de lekkerste
maaltijden voor de lunchbox van haar
echtgenoot.

Kulturhus Denekamp
Oranjestraat 21,
Denekamp

19.30 uur

x 7,00 p.p.
incl. kopje
koffie/thee

Aanschuiftafel Table d’hote. Bent u alleen of
heeft u geen zin om te koken? Kom dan gezellig
dineren met andere gasten aan tafel. Eet lekker
met de pot mee. Er wordt een plateservice
geserveerd. Reserveren noodzakelijk!

De Postelhoek
Laagsestraat 56
Ootmarsum

18.00 uur

x 9,95 p.p.

Winterryck. Beleef Twente in een winters
sprookje. Het terrein van Natura Docet
Wonderryck wordt omgetoverd tot een Twents
sprookje. In de bossen wordt het verhaal van
de regio Noordoost-Twente op een excentrieke
manier aan het licht gebracht. Een intieme
ambiance in combinatie met de mysterieuze
en zwe-vende Ghost Host, animerende acteurs
en 3D animaties zorgen ervoor dat de bezoeker
zich in een Eftelingachtige belevingswereld
waant. Op het buitenterrein bevinden zich een
vijftal paviljoens die huisvesting bieden aan vijf
thema’s: Hotspots, Kunst, Puur, High Fashion en
Lifestyle. Onder het genot van passende muziek,
proeverijen en diverse modeshows wordt al het
moois dat deze regio rijk is tentoongesteld. In
de vorm van het Pardoes Kinderdorp is ook aan
de allerkleinsten gedacht.

Wonderryck Twente
Oldenzaalsestraat 39
Denekamp

Vrijdag:
17.00-21.00
uur

Volw.
x10,00
Kind. tot
12 jr.x 6,00
Familiekaart
x 25,00

LOCATIE

TIJD

PRIJS

Expositie Move it! Van top tot teen in beweging.
Meet je BMI, vergelijk je hartslag met die van
een muis en een olifant, doe een ademtest, kijk
of je ogen laten zien wat er werkelijk aan de
hand is, bestudeer spiermodellen, skeletten,
harten en longen van verschillende dieren én
van jezelf. Meer info www.wonderryck.nl.

Wonderryck Twente
Oldenzaalsestraat 39
Denekamp

10.00 tot
17.00 uur

Volw. en
kinderen
x 8,00 p.p.

Iedere
woensdag

Markt. Algemene Warenmarkt.

Nicolaasplein
Denekamp

Iedere wo,do,
vrij en zo t/m 18
januari

Tentoonstelling: “Een rondje Twente” van
kunstenaar René Roling. Te zien zijn schilderijen
en tekeningen die geïnspireerd zijn op het
Twentse landschap.

Museum Huize Keizer
Kerkplein 2
Denekamp

13.30 tot 16.30 Gratis
uur

Iedere donderdag, zaterdag en
zondag

Bezoek het park/arboretum van Huis Singraven.
Geniet van een unieke winterwandeling
op het prachtige landgoed Singraven.
Toegangsmuntjes en vertrek is bij de
Landgoedwinkel aan de Dinkel tegenover
restaurant de Watermolen.

Huis Singraven
Molendijk 37
Denekamp

Markt. Algemene Warenmarkt.

Kerkplein, Ootmarsum

8.30-13.00 uur

Winterrondleiding Huis Singraven. O.l.v. een
ervaren gids gaat met u mee door het Huis
en toont u de waardevolle kunst-, antiek- en
meubelcollectie. Kaarten zijn te koop bij
landgoedwinkel aan de Dinkel.

Huis Singraven
Molendijk 37
Denekamp

14.00 uur

Antiek- en goederenmarkt De Weerselose
Markt; een begrip in Nederland.

Bornsestraat 14,
Weerselo

8.30-14.00 uur

x 1,00, kind.
t/m 12 jr
gratis

Twentse Table d’hôte, streekproducten eten &
drinken.
Reserveren vooraf via www.bossem.nl.

Erfgoed Bossem
Dorpsstraat 7
Lattrop-Breklenkamp

Vanaf
19.00 uur

x 39,50
p.p. excl.
drankjes

Toneelvereniging Ootmarsum: “ Eigen aard is
goud waard”, een blijspel in drie bedrijven door
J. Hemmink-Kamp onder de regie van Gerard
Borggreve.Dit jaar bestaat Toneelvereniging
Ootmarsum 40 jaar!
Kaarten reserveren bij de VVV Ootmarsum.

Ons Gebouw
Ganzenmarkt
Ootmarsum

20.00 uur

x 7,50 p.p.

Try-out Theatertour “Hou vast” met Dana
Winner.

Kulthurhus de Mare
Nieuwewemestraat 3
Noord Deurningen

20.00 uur

Brides Bubbles & Beats, een zintuigprikkelend
bruidsevent, waar beleving en passie voor
zowel bruid als bruidegom, centraal staat!
Info: www.bruidsevent.nl

De Holtweijde
Spiekweg 7
Lattrop

11.00 tot 17.00
uur

Gratis

Winter High Tea. Ontvangst met een heerlijke
Glühwein of warme chocolademelk, dan een
uitgebreide rondleiding door het huis Singraven,
vervolgens een High Tea in het koetshuis en als
afsluiting een mooie winterse wandeling door
het prachtige park van landgoed Singraven.
Reservering en meer info:
www.koetshuis-singraven.nl.

Restaurant
de Watermolen
Schiphorstdijk
Denekamp

11.30 uur

x 31,50 p.p.

De hele maand

Iedere
donderdag

Iedere zaterdag

Vr 9, za 10, zo
10, vr 16, za 17
en zo 18 januari

Za 10 januari

Zo 11 januari

meerinformatie
informatieop
opwww.ootmarsum-dinkelland.nl
www.ootmarsum-dinkelland.nl
meer

JANUARI/
FEBRUARI

ACTIVITEIT

ACTIVITEIT

Zo 11 januari

x 8,00 p.p.

Zo 18
januari:
14.30 uur
x 20,00 p.p.

Vr 30 en za 31
januari en
Zo 1 februari

www.ootmarsum-dinkelland.nl
www.ootmarsum-dinkelland.nl

Zaterdag:
14.00- 21.00
uur
Zondag:
12.00-18.00
uur

