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Zondag 7 juli

Kom de Zon bekijken! Kijken naar de Zon door speciale
telescopen, zelf een foto maken van de Zon, een lezing
bijwonen over de Zon en de sterrenhemel leren kennen in het
planetarium. Inlichtingen: www.cosmossterrenwacht.nl

Cosmos Sterrenwacht
Frensdorferweg 22, Lattrop

21.30 tot 23.30 uur

Volw.:
€ 8,00 p.p.
t/m 18 jr:
€ 5,00 p.p.

Internationale Fossielen- en Mineralenmarkt. Kristalgroepen,
mineralen, fossielen, edelstenen en nog veel meer is te vinden
op de markt. Centraal op de markt wordt plaats ingeruimd voor
diverse activiteiten voor jong en oud. Ook is tijdens de markt
een geode te koop. www.wonderryck.nl

Wonderryck Twente
Oldenzaalsestraat 39,
Denekamp

10.00 tot 17.00 uur

Volw.
€ 2,00 p.p.
Tot 12 jaar
€1,00 p.p.

Openstelling St. Plechelmuskerk en tuin.
Voor meer informatie kunt u bellen met W. Spanjer,
tel. 074-3494652.

Saasveld

14.00 tot 17.00 uur

Gratis

Donderdag 11 juli

“Op stap” excursie in natuurgebied de Bergvennen.
Een natuurgids vertelt u tijdens de wandeling over dit
Natura2000-gebied, de cultuurhistorie en de planten en dieren
die er voorkomen.

Camping de Bergvennen
Bergvennenweg 35,
Lattrop

14.00 tot 16.00 uur

Volw: € 5,00 p.p.
Kind t/m 12
€ 2,50 p.p.

Zaterdag 13 juli

Workshop Kippen schilderen met acrylverf.
De deelnamekosten zijn incl. alle materialen, lunch.
Aanmelden vóór za 6 juli: info@hoevespringendal.nl

Hoeve Springendal
Brunninkhuisweg 3,
Hezingen

09.30 tot 16.00 uur

€ 65,00 p.p.

Siepelcinema Open Air, georganiseerd door Klein Oatmössche.
Op een mega matrix scherm wordt om 16.00 uur de film “Kung
Fu Panda” (voor kinderen van 4 t/m 12 jaar) en om 20.00 uur
“Bohemian Rapsody” (voor personen vanaf 12 jaar) vertoond.
Aansluitend is er groot feest met dj Le Roi in het Stadscafé De
Guldene Krone en bij Brasserie Rien Schulten. Tickets (max. 2
st. p.p.) zijn gratis af te halen bij Jos Brummelhuis.

Markt Ootmarsum

Vanaf 16.00 uur

Gratis

Open imkerijdagen. Beleef het bijenhouden van nabij: wat doet
een imker en waarom word je imker, hoe gaat het oogsten van
honing in zijn werk, informatie over het houden van bijen, uitleg
over werksters, darren en de koningin, kijken in de bijenkast
en op zoek naar de koningin, informatie over hoe ik mijn tuin
of balkon bij vriendelijk kan inrichten en hoe kan ik helpen de
bijenstand te verbeteren?

Openluchtmuseum
Ootmarsum
Commanderieplein 2,
Ootmarsum

10.00 tot 17.00 uur

Volw.: € 7,00
65+ : € 6,00
Kind. tot 10 jaar:
gratis kind. 10-16
€ 6,00 p.p.
Museumjaarkaart gratis

Hoffelijke Tuinen. Onderstaande tuinen zijn open:
Ton en Ria Bruns, Ben en Leny Leushuis, Natura Docet
Wonderryck Twente, www.wonderryck.nl en Landgoed
Singraven www.singraven.nl.
Inlichtingen: www.hoffelijketuinen.nl

Zie voor adressen:
www.hoffelijketuinen.nl

13.00 tot 17.00 uur

€ 3,00 p.p. per
tuin
Kind t/m 12 jr
gratis.

Exotische plantenmarkt. Div. hobbykwekers aanwezig. Tevens is
de tuin van Fam. Schuurman opengesteld voor publiek.

Fam. Schuurman
Almelosestraat 80, Agelo

10.00 tot 16.00 uur

Gratis

Lattrop en Breklenkamp Pakt Oet! met diverse kramen,
spelletjes voor de kinderen, live muziek en nog veel meer.
www.paktoet.nl

Sportpark ‘t Disserot
Disseroltweg, Lattrop

Vanaf 10.00 uur

Gratis

Dinsdag 16 juli

Gedeeltelijke maansverduistering. Dit keer zal de maan niet
helemaal verduisterd worden, maar voor 65%. Toch zal ook dit
weer een heel erg fraai verschijnsel zijn.
www.cosmossterrenwacht.nl

Cosmos Sterrenwacht
Frensdorferweg 22, Lattrop

21.30 tot 23.30 uur

Volw.:€ 8,00 p.p.
t/m 18 jr:
€ 5,00 p.p.

Woensdag 17 juli

Harseveld wandeltocht. 6 Km wandelen in de prachtige
omgeving van Tilligte o.l.v. een gids.
Opgave is niet nodig. Bij regen gaat de wandeling niet door.
Meer info: 06-45037493 of 06-37373915

MFA Terra Nova
Kerkweg 5, Tilligte

14.00 uur

€ 3,00 p.p.
incl.drankje

Woensdag 17 juli
(onder voorbehoud)

Rogge maaien akker Wonderryck Twente. De Keals van
het Oale Spul zorgen voor het maaien van de rogge op de
museumakker, vlak naast het museum. Ze maken daarbij
gebruik van zig en pikhaak, op de traditionele manier.

Wonderryck Twente
Oldenzaalsestraat 39,
Denekamp

13.30 uur

Gratis

Dinsdag 23 juli

Nostalgische Oogstdag. Er wordt op traditionele wijze rogge
geoogst. Het vertrek is vanaf het Openluchtmuseum naar het
roggeveld aan de Zonnebergweg.
www.openluchtmuseumootmarsum.nl (datum afhankelijk van
de weersomstandigheden.) De toegang tot de akkers is gratis.
Los Hoes niet.

Openluchtmuseum
Ootmarsum
Commanderieplein 2,
Ootmarsum

10.30 tot 17.00 uur

Volw.: € 7,00
65+ : € 6,00
Kind. tot 10 jaar:
gratis
kind. 10-16
€ 6,00 p.p.

Donderdag 25 juli

Siepelmarkt Ootmarsum. Grote folkloristische markt in het
centrum van Ootmarsum met o.a. demonstraties van oude
ambachten, kindermarkt en boerenbruiloft. www.siepelmarkten.nl

Centrum Ootmarsum

10.00 tot 18.00 uur

Gratis

Woensdag 31 juli

Harseveld wandeltocht. 6 Km wandelen in de prachtige
omgeving van Tilligte o.l.v. een gids.
Opgave is niet nodig. Bij regen gaat de wandeling niet door.
Meer info: 06-45037493 of 06-37373915

MFA Terra Nova
Kerkweg 5, Tilligte

14.00 uur

€ 3,00 p.p.

Flora Ootmarsum. Een prachtige bloemenshow. Hoogtepunt in
deze presentatie zijn de fuchsia’s, de dahlia’s van de Almelose
Dahliavereniging, hortensia’s, de hibiscus, de bonsai van de
Twentse Bonsaivereniging, de Brugmansia en de poederkwast.
www.openluchtmuseumootmarsum.nl

Openluchtmuseum
Ootmarsum
Commanderieplein 2
Ootmarsum

10.00 – 17.00 uur

Za 13 en
zo 14 juli

Zondag 14 juli

Vr 26 juli t/m
zo 4 aug

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
08.00-18.00 uur
zaterdag
08.00-17.00 uur
zondag
12.00-17.00 uur

Openingstijden Denekamp
maandag t/m vrijdag
11.00-17.00 uur
zaterdag en zondag
12.00-17.00 uur

Consumpties
voor eigen
rekening

Servicepunt Brummelhuis
maandag t/m vrijdag
07.30-18.00 uur (do t/m 20.00 uur)
zaterdag
07.30-16.00 uur

Meer informatie op www.ootmarsum-dinkelland.nl

incl.drankje
Volw.: € 7,00
65+ : € 6,00
Kind. tot 10 jaar:
gratis. Kind. 1016 € 6,00 p.p.

Activiteitenkalender

puur
JULI

JULI

ACTIVITEIT

Diverse data

Workshops:
Kaasworkshop - op inschrijving
Culinaire kookworkshop
Kaasworkshop - op inschrijving
www.kaamps.nl of tel. +31 (0)74 - 277 57 39

za 13 juli
vr 19 juli
di 30 juli

Workshops:
Middag kaasworkshop - op inschrijving
Culinaire kookworkshop
Brush Lettering
Avond kaasworkshop - op inschrijving
www.kaamps.nl of tel. +31 (0)74 - 277 57 39

za 15 juni
vr 21 juni
za 22 juni
do 27 juni

LOCATIE

TIJD

PRIJS

Workshop Boerderij
Kampboer
Beekdorpweg 9, Saasveld

Landgoed Kaamps
Vliegveldstraat 4a,
Deurningen

Iedere ma, wo, vr,
za, zo

Workshop glaskralen branden. Zelf kralen branden met glas
uit Murano. Ma, wo en vr om 13.30. Za en zo om 13.00 uur.
Dagelijks om 19.00 uur.
Opgave via www.perles-art.nl of 06-47296963.

Perles-Art
Kerkstraat 108, Reutum

13.30 en 19.00 uur

€ 45,00 p.p.

Iedere dinsdag

Stadswandeling Ootmarsum (1 uur) o.l.v. een deskundige
gids, die u alles vertelt over Ootmarsum. Onderweg wordt er
een glaasje boerenjongens geschonken. Afsluitend wordt er
uitleg gegeven (1 uur) bij HR van der Maas over de tradities en
gebruiken van Ootmarsum. Opgave bij VVV Ootmarsum.

VVV
Markt 9, Ootmarsum

15.30 tot 17.30 uur

€ 3,00 p.p.

Excursie Springendal door het hart van het
Springendal o.l.v. de boswachter. Tip van de boswachter: trek
een lange broek en stevige schoenen aan, want we lopen ook
buiten de paden. Vergeet ook uw verrekijker niet. Aanmelden
verplicht:
www.staatsbosbeheer.nl/ twente of via boswachter Irene van
der Linde i.vanderlinde@staatsbosbeheer.nl of 06-20696180.

Hoeve Springendal
Brunninkhuisweg 3,
Hezingen

18.45 tot 21.00 uur

€ 5,00 p.p.
t/m 12 jaar
gratis (incl.
koffie/thee en
ranja)

Het unieke trekkerrit arrangement, , een authentieke Twentse
boerenervaring. Ontvangst met koffie en krentenwegge.
Aansluitendt rekker rijden rijden door het prachtige Twentse
coulissenlandschap.Opgave VVV Ootmarsum vóór ma. middag
17.00 uur.

CR. De Witte Berg,
Wittebergweg 3,
Oud-Ootmarsum

13.30-15.00 uur

€ 65,00 p.p.

Rondleiding zuivelboerderij Kaamps. Hier kunt u zien hoe
vandaag de dag op een boerderij wordt gewerkt en hoe van
melk verschillende Boer Herbert zuivel- en kaasproducten
gemaakt worden. www.kaamps.nl

Landgoed Kaamps
Vliegveldstraat 4a,
Deurningen

di: 10.00 uur

Iedere di, wo, do
en za

Rondleiding Huis Singraven. O.l.v. een gids door het Huis waar
u de kunst-, antiek- en meubelcollectie kunt bekijken (duur 1½
uur). Kaarten bij landgoedwinkel a/d Dinkel t.o. restaurant de
Watermolen www.singraven.nl

Huis Singraven
Molendijk 37, Denekamp

11.00 en 14.00 uur

€ 10,00 p.p.

Iedere di t/m zo

„Frisse Neus“ arrangement, met o.a. een wandeling over
de Kuiperberg, koffie/thee met macaron. Met een rugzak
met proviand op pad. Bij terugkomst naar keuze een lunch,
thee- of koffie compleet of een borrelplank. “Zomersproetjes”
arrangement, een fietstocht van 20 km. Voor onderweg een
rugzakje met proviand. Na afloop een heerlijke lunch of
een koffie of thee compleet (een etagère vol huisgemaakte
zoetigheden). Reserveren e-mail: info@engelstuin.nl
of telefoon 06 55700310.

Engels‘ Tuin
Hazelrot 3, Ootmarsum

11.00 tot 18.00 uur

€ 17,50 p.p.

Bezoek park en arboretum Singraven. Rond het Huis liggen
tuinen en een park dat in Engelse landschapsstijl werd
ontworpen door de beroemde tuinarchitect Leonard Springer.
Buiten het park, aan de overzijde van de Molendijk, bevindt zich
een arboretum. Stil, sfeervol en interessant. www.singraven.nl

Park en Arboretum landgoed
Singraven
Molendijk 37, Denekamp

di t/m za: 10.30 tot
17.00 uur en zo:
12.00 tot 17.00 uur

€ 3,00 voor park
OF arboretum.
Combi:
€ 5,00 p.p.

Rondleiding Sint Nicolaaskerk o.l.v. een ervaren gids kan de
meer dan 700 jaar oude kerk in Denekamp worden bezocht. Ook
kan de toren beklommen worden. Verzamelpunt is bij de toren
op het Nicolaasplein in Denekamp.

Nicolaasplein Denekamp

15.30 uur

Markt Denekamp . Algemene Warenmarkt.

Nicolaasplein Denekamp

07.30 tot 12.30 uur

Bezoek Westerveldmolen in Tilligte.
Inlichtingen: www.demolenstichting.nl

Frensdorferweg 13a,Tilligte

13.00 tot 16.00 uur

Zomertour per Oldtimer door het prachtige coulisselandschap
van Noord Oost Twente richting Bad Bentheim. Vooraf
reserveren bij de VVV Ootmarsum, tel. 0541-291214

VVV
Markt 9, Ootmarsum

13.00 tot 17.00 uur

Volw.:€ 15,00
p.p.Kind. t/m 13
jaar: € 9,50 p.p.

Met paard en wagen door het Springendal. Maak kennis
met beekdalen, bossen, heidevelden en graanakkers met
korenbloemen. Onderweg koffie/thee/fris en krentenwegge.

Hoeve Springendal
Brunninkhuisweg 3,
Hezingen

11.00 tot 13.30 uur

Volw.:€ 15,00
p.p.Kind.tot 12:
€ 7,50 p.p.

Iedere di en do

Iedere woensdag

Iedere wo en zo

meer informatie op www.ootmarsum-dinkelland.nl
Meer informatie op www.ootmarsum-dinkelland.nl

do:14.00 uur

JULI

ACTIVITEIT

LOCATIE

TIJD

PRIJS

Iedere wo, do, vr en
elke 1e en 3e zo v.d.
maand

Expositie “Van zus & Zo”. De drie zussen Els van Hannen uit
Denekamp, Nolda Bosch uit Steenwijk en Marijke Obdeijn
uit Losser hebben in de loop der jaren apart van elkaar hun
creativiteit ontwikkeld. www.huizekeizer.nl

Museum Huize Keizer
Kerkplein 2, Denekamp

13.30 tot 16.30 uur

Gratis

Iedere wo
vanaf wo 17 juli

Oerrr kindermiddag (4 tot 10 jaar). De boerderij ontdekken en
lekker de natuur in gaan. Zij hebben leuke dingen in petto met
Kriebelbeestjes, Waterpret, Sterrenhemel en Boeren Spelen.

Erfgoed Bossem
Dorpsstraat 7
Lattrop-Breklenkamp

13.30 tot 15.30 uur

€ 9,00 p.p.
Lid Natuurmonumenten
€ 6,00 p.p.

Iedere wo t/m zo

Expositie van Trudy de Mooy, Loes Soffers, Anouk Slegers en
Machteld Kuiper. www.galerielambert.nl

Galerie & kunstuitleen
LamBert
Kerkplein 8, Ootmarsum

do/vr:13.00 tot
za/zo:
12.00 tot 17.00 uur

Gratis

Iedere wo t/m zo

Demonstratie glasblazen. Glasblazer Mark Locock zal u op
geheel eigen wijze kennis laten maken met het oude ambacht
glasblazen. Kom wel op tijd! www.hotmarksglass.com

Hot Marks glasblazerij
Kloosterstraat 10,
Ootmarsum

14.00 tot 14.45 uur

€ 5,50 p.p.
Kind. 4-12 jr
€ 4,50 p.p.

Iedere donderdag

Twentse Folkloristische avond verzorgd door de Ootmarsumse
Boerendansers. Met dans, zang, quiz en voordracht. Kaarten zijn
verkrijgbaar aan de zaal en bij de VVV Ootmarsum.

H.R. van der Maas
Grotestraat 7, Ootmarsum

20.00 – 22.30 uur

€ 5,00 p.p

Markt Ootmarsum. Algemene Warenmarkt.

Kerkplein Ootmarsum

8.30 – 13.00 uur

gratis

Rondleiding Othmar Bierbrouwerij. O.l.v. van een van de
brouwmeesters wordt U meegenomen langs de verschillende
brouwprocessen. Aan het eind kunt u genieten van een hapje
en 2 consumpties. Minimale deelname 10 personen. Reserveren
via VVV Ootmarsum 0541-291214 of
mailen info@vvvootmarsum.nl

Othmarbier
Commanderieplein 6,
Ootmarsum

12.00 tot 13.00 uur

€ 15,00 p.p.
incl. hapje en 2
consumpties

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

Erfgoed Bossem Dorpsstraat 7,
Lattrop-Breklenkamp

Vanaf 19.00 uur

€ 47,00 p.p. excl.
Drankjes

Goederenmarkt “De Weerselose Markt” Honderden kramen en
standplaatsen verwelkomen u met een keur aan artikelen
www.weerselosemarkt.nl

Bornsestraat 14, Weerselo

8.30 – 14.00 uur

€ 1,00,
kind. Tm 12 jr.
gratis

Sterrenkijkavond voor jong en oud. Tijdens deze avond is er
een interessante lezing in het Astro Theater, een bezoek aan het
planetarium en bij helder weer kijken door de grote telescoop
en door de telescopen op ons fraaie dakterras.
www.cosmossterrenwacht.nl Op za 13 juli: kijkavond met
lezing Neil Armstrong.

Cosmos Sterrenwacht
Frensdorferweg 22, Lattrop

21.30 tot 23.30 uur

Volw.:
€ 8,00 p.p.
t/m 18 jr:
€ 5,00 p.p.

Bezoek molens:
Westerveldmolen in Tilligte
Borgelinkmolen in Denekamp
St. Nicolaasmolen in Denekamp
Oortmanmolen in Lattrop.
Watermolen Singraven
www.demolenstichting.nl

Diverse locaties

Iedere zaterdag

€ 5,75 p.p.
Kinderen 4 tot
12 jaar
€ 2,95 p.p.

10.00 – 16.00 uur
10.00 – 16.00 uur
10.00 – 13.00 uur
10.00 – 13.00 uur
13.30 – 16.30 uur

Za 13-7:
20.30 tot 23.00 uur

€ 1,50 p.p.
of vrije gift
Singraven:
€ 2,00 p.p.
€ 5,00 per gezin

Wijnproeverij. De Sommelier van Restaurant de Wanne
presenteert een uitgebreide selectie van verschillende wijnen in
de Rozentuin. Ook zijn er wijnen te koop.
www.parkhotel-dewiemsel.nl

Parkhotel de Wiemsel & Rest.
De Wanne
Winhofflaan 2, Ootmarsum

14.30 tot 16.30 uur

Iedere za
vanaf 13 juli

Rondje Bio Boerderij. Natuurboer Dennis neemt jullie tijdens een
mini-excursie mee en vertelt met toewijding en vakmanschap
over het reilen en zeilen op deze biologische boerderij en het
natuurbeheer.

Erfgoed Bossem
Dorpsstraat 7
Lattrop-Breklenkamp

10.30 tot 12.00 uur

€ 2,00 p.p.

Iedere za en zo

Instap Kanotocht (v.a. 2 personen) Kanovaren op de Vechte
door het centrum van Nordhorn in Duitsland. Stroomversnellingen en vistrappen zorgen voor een mooie kanotocht. Vragen/
reserveren: tel.06-25046432 of 0541-299821 www.twentekano.nl

Startlocatie:
Pier 99
Heseper Weg 40,
Nordhorn (Duitsland)

14.00 uur

€ 14,00 p.p.

Gratis

Woensdag 3 juli

Meditatieve avondwandeling met zang, adem en energetische
oefeningen vanuit de Stiftskerk.
Opgave: vangalenmarjan@gmail.com.

Stiftskerk
Het Stift 11, Weerselo

18.30 tot 20.30 uur

Na afloop
Vrije gift

Vr 5 t/m zo 7 juli

Zomerfestival Denekamp. Het festivalterrein is ingericht met
diverse tenten, eet & drankkraampjes. Volledige programma:
www.zomerfestivaldenekamp.nl en www.wubbenhof.nl

Tent C.R. t Wubbenhof
Oldenzaalsestraat 49,
Denekamp

Vrijdag 5 juli

Natuurwandeling De Kuiperberg (ca. 7 km) o.l.v. een natuurgids
Deelname: € 3,00 p.p. Aanmelden: t/m woensdag vóór 17.00
uur bij de VVV in Ootmarsum. Mail: info@vvvootmarsum.nl of
telefonisch 0541-291214. Niet geschikt voor mindervaliden.

VVV Ootmarsum
Markt 9, Ootmarsum

www.ootmarsum-dinkelland.nl

Gratis

Gratis

10.30 uur

€ 3,00 p.p.

