
Verse zeebaars 
filet

4 halen 

 

Gezinszak 
kibbeling + saus +
1 bak rauwkost

 

 1 Tientje 
Kötter Enschede
Rijnstraat 32, Enschede

T: 053-436 25 50

Kötter Hengelo
Thiemsbrug 45, Hengelo

Kötter Oldenzaal
Steenstraat 25, Oldenzaal

T: 0541-768 410

E: info@visgildekotter.visgilde.nl

W: www.visgildekotter.nl

 samen:
Aanbiedingen geldig van woensdag t/m dinsdag.

Verse zeebaars 
filet

4 halen 
3 betalen

Zalm wrap
Uit eigen keuken:

Lekker voor in de oven.
 

Kötter Enschede
Rijnstraat 32, Enschede

T: 053-436 25 50

Kötter Hengelo
Thiemsbrug 45, Hengelo

Kötter Oldenzaal
Steenstraat 25, Oldenzaal

T: 0541-768 410

E: info@visgildekotter.visgilde.nl

W: www.visgildekotter.nl

2 stuks voor 7,50
Aanbiedingen geldig van woensdag t/m dinsdag.

Verse zeebaars 
filet

4 halen 
3 betalen

Zalm wrap
Uit eigen keuken:

Lekker voor in de oven.

Kötter Enschede
Rijnstraat 32, Enschede

T: 053-436 25 50

Kötter Hengelo
Thiemsbrug 45, Hengelo
T: 074-3490355

Kötter Oldenzaal
Steenstraat 25, Oldenzaal

T: 0541-768 410

E: info@visgildekotter.visgilde.nl

W: www.visgildekotter.nl

2 stuks voor 7,50
Aanbiedingen geldig van woensdag t/m dinsdag.

Tientjes week
        bij Visgilde Kötter 
Ovenschotels  1 Tientje

 

3 stuks:

 

Zalm wrap
Uit eigen keuken:

Lekker voor in de oven.

Kötter Enschede
Rijnstraat 32, Enschede

T: 053-436 25 50

Kötter Hengelo
Thiemsbrug 45, Hengelo

Kötter Oldenzaal
Steenstraat 25, Oldenzaal

T: 0541-768 410

E: info@visgildekotter.visgilde.nl

W: www.visgildekotter.nl

2 stuks voor 7,50
Aanbiedingen geldig van woensdag t/m dinsdag.
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VOOR DE HELFT 
VAN DE PRIJS!

MAXIMAAL 4 EMMERS 
PER KLANT, ZOLANG 
DE VOORRAAD STREKTGELDIG T/M 30-11-2014

SIKKENS  Alpha Projecttex
PROFESSIONELE MUURVERF
10 LITER, WIT 9010 OF 9001

MUURVERFMUURVERF
€ 49,95

VAN € 96,90
NU

Jan Kuipers 
C1000 Oldenzaal

LOCATIE bij:

Wit
vloerbrood  2.45

Half wit vloerbrood 1.25   0.90

Roggeknar                                          1.501.99

Jan Kuipers 
C1000 OldenzaalC1000 OldenzaalC1000 Oldenzaal

1.1.75

Nieuwe CV-ketel?
Voordeliger kan niet! • Indien gewenst, plaatsing

binnen 24 uur
• Eigen 24 uurs service dienst
• Ervaren servicemonteurs
• Onderhoudsabonnementen
• Vrijblijvend advies en

prijsopgave

Genoemde prijzen bij complete plaatsing, inclusief hulpmaterialen

Nu met
GRATIS iSENSE
THERMOSTAAT!!!
t.w.v. € 120,-
THERMOSTAAT!!!

120,-
THERMOSTAAT!!!

120,- Nu ook huren
vanaf € 26,50

per maand
inclusief BTW1295.-

DE ALLERNIEUWSTE KWALITATIEF
HOOGWAARDIGE HR-COMBI-KETEL

Remeha
TZERRA
28C CW4

Voordeliger kan niet!
Voordeliger kan niet!

• Eigen 24 uurs service dienst
• Ervaren servicemonteurs
• Onderhoudsabonnementen
• Vrijblijvend advies en

1295.-

Remeha NU MET
13 JAAR

GARANTIE!
(Vraag naar de
voorwaarden).

ERKEND STERKIN INSTALLATEUR

J. van der Heijdenstraat 1 • Numansdorp
Loodsstraat 14b • 7553 ED Hengelo
T 088-1180800 • www.hollandwarmte.nl

        Kijk ook op

deweekkrant.nl

‹ www.noordoosttwente.nl Noord-Oost Twente · dinsdag 21 oktober 2014 · 3

Mantelzorgers over opname
OLDENZAAL - Twee mantel-
zorgers delen hun ervarin-
gen donderdag 30 oktober 
in het Alzheimer Café regio 
Oldenzaal. Het gaat dan over 
Als het thuis niet meer lukt. 
In eerste instantie kan dan 
worden gedacht aan dag-

opvang. Een volgende stap 
is opname in een verpleeg-
huis. Beide beslissingen 
hebben veel invloed op de 
dementerende en zijn/haar 
omgeving. Belangstellenden 
zijn vanaf 19.00 uur welkom 
in het Michgoriushuis aan 

de Marktstraat 10-12. Het 
programma begint om 19.30 
en duurt tot ongeveer 21.00 
uur. De toegang is gratis. 
Voor meer informatie www.
alzheimer-nederland.nl of 
via het Michgoriushuis, te-
lefoon (0541) 58 57 00.

Bioloog Dekkers 
over zijn boek
OLDENZAAL - Midas Dekkers 
geeft woensdag 12 november 
vanaf 19.30 uur een lezing in 
Oldenzaal. Op uitnodiging 
van de Bibliotheek en boek-
winkel Heinink komt de 
bioloog naar dans- en party-
centrum Rouwhorst om een 
betoog te houden over de 
thematiek van zijn laatste 
boek ‘De kleine verlossing, 
of de lust van onlasten’. 
Daarin vertelt Dekkers over 
het volgens hem veelzijdige 
onderwerp ontlasting. Dek-
kers is in staat is om van 
het onwaarschijnlijkste ma-
teriaal verhalen te maken 
die aan het denken zetten 
en aan het lachen maken. 
Kaarten voor de lezing kos-
ten 10 euro en zijn verkrijg-
baar bij de klantenservice in 
de bibliotheek of via info@
bibliotheekoldenzaal.nl

Blazen op de 
midwinterhoorn
OLDENZAAL - Belangstellen-
den die willen leren blazen 
op een midwinterhoorn zijn 
donderdag 30 oktober om 
19.00 uur welkom in de lo-
catie TCC aan de Potskamp-
straat. Onder begeleiding 
van ervaren midwinter-
hoornblazers wordt groeps-
gewijs in diverse leslokalen 
geoefend. Zelf een midwin-
terhoorn meenemen is niet 
nodig; er is er altijd wel een 
te leen. De organisatie is in 
handen van de stichting 
Mirrewinterhoornbloazers 
Ol’nzel die tijdens de ad-
ventsperiode deze traditie 
wil uitdragen in Oldenzaal 
en daarbuiten. De advent 
begint zondag 30 november 
en dan wordt samen met de 
VVV en de natuurwande-
laars van de VVV een mid-
winterhoornwandeltocht 
gehouden met een verhaal. 

Groothuis 
plaatst filmpjes
DENEKAMP - Willem Groot-
huis heeft nieuwe films 
toegevoegd aan zijn You-
Tube-kanaal. Groothuis be-
schikt over veel historisch 
filmmateriaal en plaatst 
sinds kort de films op You-
Tube. Een film gaat over 
de paarden- en ponymarkt 
in 2002, een andere film 
over de missietent en rom-
melmarkt en de derde film 
over de kortebaandraverij 
in datzelfde jaar. Ook zijn er 
nieuwe filmpjes te zien over 
de Mariaprocessies in 1954 
en 2004. Iedereen kan zich 
abonneren op het YouTube-
kanaal van Groothuis.

Benefietavond 
in Anno Nu
OLDENZAAL - Tapperij Anno 
Nu in Oldenzaal houdt op 
zaterdag 25 oktober een 
benefietavond onder de 
naam Petje Af Deel 2. De 
opbrengsten gaan naar de 
stichting Stop Hersentu-
moren. Het publiek maakt 
kans op prijzen in de loterij 
waaronder vrijkaarten voor 
Metropool, dinerbonnen 
en vleespakketten. De band 
PowerFactory treedt belan-
geloos met hun stevige rock-
muziek vanaf de jaren 60 tot 
nu. Aanvang 20.00 uur en 
entree gratis.

Via het zogeheten Cul-
tuurarrangement is een 
bedrag beschikbaar voor 
projecten op gebied van 
kunst en cultuur. Organi-
saties die zich bezighou-

den met kunst en cultuur 
in de breedste zin van het 
woord kunnen voor nieu-
we initiatieven een bijdra-
ge vanuit het cultuurar-
rangement aanvragen.

Cultuurarrangement
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Getfertsingel 41, Postbus 28, 7500 AA 
Enschede
T (088) 013 00 00
W www.deweekkrant.nl/
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Colofon

Vier teams uit de groepen 6 & 7 van de Oldenzaalse basisscholen 
mochten woensdag na het scholenhockeytoernooi bij Bully met 
de eer strijken: Let’s go van de Franciscusschool, Hockeyknallers 
van de Drieeenheidsschool. Meisjesteams: Maartje Paumen van 
de Bongerd. Jongensteams: Taeke Taekema van de Bongerd. Voor 
alle teams was er een herinneringsmedaille.  Eigen foto

Herinnering aan hockey

Film Lucia de B. 
in Filmhuis
DENEKAMP - Filmhuis Dene-
kamp vertoont woensdag 22 
en donderdag 23 oktober de 
film Lucia de B. De film gaat 
over een eigenzinnige ver-
pleegster, die argwaan wekt 
als ze voor de zoveelste keer 
bij een onverklaarbaar sterf-
geval betrokken is. Het zie-
kenhuis schakelt de politie 
en het Openbaar Ministerie 
in en de jonge parketsecre-
taris Judith krijgt het dossier 
van Lucia de B. op haar bu-
reau. De film is beide dagen 
om 20.00 uur te zien in het 
kulturhus in Denekamp. 
Kaarten kosten 7 euro. Toe-
gangskaarten zijn te reserve-
ren via telefoon: 0541-745300 
of door te mailen naar film@
kulturhusdenekamp.nl

Ze popelt om inwoners 
van Oldenzaal te 
helpen om hun ideeën 
op cultuurgebied te 
realiseren. Quinta Clason 
is cultuurmakelaar van 
Oldenzaal. 

Door Miranda Nijland

OLDENZAAL - Eigenlijk ziet 
ze haar functie niet eens als 
werk. “Wat is er leuker dan 
dit? Mensen begeleiden en 
meedenken en adviseren 
om nieuwe culturele ideeën 
van de grond te krijgen.” 
Alle culturele organisa-
ties, verenigingen, groepen, 
bandjes en kunstenaars in 
Oldenzaal kunnen bij Quin-
ta terecht voor informatie 
en ondersteuning. Dit geldt 
ook voor ondersteunende 
organisaties zoals Impuls, 

de speeltuinen, woningcor-
poraties en wijkraden. “Het 
gaat vooral om mensen bij 
elkaar brengen, ideeën tot 
stand brengen, kennis en 
contacten. Ik kan geen sub-
sidie verstrekken of activi-
teiten organiseren; wel kan 
ik advies geven over subsi-
dies en meedenken en on-
dersteunen bij het opzetten 
van projecten.”
Zo wijst ze Oldenzalers op 
het aanvragen van subsidie 
in het kader van het cul-
tuurarrangement. “Ik kan 
mensen hierbij begeleiden 
en meedenken. Bij de or-
ganisatie kan ik een onder-
steunende rol vervullen.”
Tips over subsidies, samen-

werkingspartners, ideeën 
voor (nieuwe/vernieuwen-
de) activiteiten, vragen over 
ondersteuning, ledenwer-
ving, publieksbereik, podi-
umlokaties en fondsenwer-
ving. 
Quinta wil zoveel mogelijk 
Oldenzalers cultuur laten 
beleven. “Zo wil ik probe-
ren meer jongeren bij cul-
tuur te betrekken. Op het 
gebied van popmuziek werk 
ik hiervoor onder meer sa-
men met (poppodium Atak 
in) Enschede”.  Daarnaast 
werkt ze onder meer samen 
met Stadstheater De Bond, 
Bibliotheek Oldenzaal, de 

Vrijwilligerscentrale Olden-
zaal, gemeente Oldenzaal, 
Twents Carmel College, de 
bovenschoolse cultuurcoör-
dinator en Kunstenschool 
Kaliber. Ze bekijkt of er be-
hoefte is aan een podium 
voor jong talent. Ze dacht 
onder meer mee met Stich-
ting Kunst in de Etalage, 
Kunsten op Straat, de Beurs-
vloer, Stichting Stadstuin 
1862, kunstenaarscollectief 
O-art en met de Oldenzaalse 
Midwinterhoorngroep.
Quinta is inmiddels ander-
half jaar cultuurmakelaar 
in Oldenzaal. Ze volgde de 
opleiding Art and Techno-

Quinta Clason is cultuurmakelaar van Oldenzaal. “Wat is er leuker dan dit? Mensen begeleiden en meedenken en adviseren om nieuwe 
culturele ideeën van de grond te krijgen.”  Foto: Willem Snel

‘Het gaat vooral 
om mensen bij 
elkaar brengen en 
ideeen bedenken’

Quinta Clason laat zoveel mogelijk 
Oldenzalers cultuur beleven

logy aan Saxion. Ze stu-
deerde af als uitvoerend 
producent tijdens de pro-
ductie van een film. Ook 
was ze was productieleider 
bij het Smartlappenfesti-
val, Straatmuziekfestival, 
heeft ze gewerkt voor het 
Wilminktheater en Muziek-
centrum Enschede en bij di-
verse festivals (Grenswerk, 
Geuzenpop, Gogbot) Daar-
naast is ze productieleider 
bij de Culturele Zondagen 
in Enschede. “Die ervaring 
kan ik nu goed inzetten om 
mee te denken.” 
De gemeente Oldenzaal in-
vesteert samen met de pro-

vincie Overijssel in de inzet 
van de cultuurmakelaar. 
Mensen die informatie wil-
len over het culturele leven 
in Oldenzaal of ideeën heb-
ben, kunnen langskomen of 
mailen. E-mail: quinta@cul-
tuurmakelaar-oldenzaal.nl 
Quinta is op donderdagen 
in Oldenzaal bij de VVV 
aanwezig. 

Op de site www.
cultuurmakelaar-
oldenzaal.nl staat een 
prikbord waarop mensen 
op cultuurgebied om 
diensten kunnen vragen of 
deze kunnen aanbieden.  




