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Kom 
kijken!

Organisatie

Cultuurmakelaar Quinta Clason i.s.m.  

culturele instellingen en verenigingen in Oldenzaal

www.cultuurmakelaar-oldenzaal.nl

De Week van de Amateurkunst Oldenzaal 2016 is  

mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Oldenzaal, 

Provincie Overijssel en alle culturele vrijwilligers!

Week van de Amateurkunst Oldenzaal
ma 05.09 t/m zo 11.09.2016

Op diverse momenten in 2016 vindt de Week van de  

Amateurkunst (WAK) weer plaats in heel Nederland.  

De WAK is voor iedereen die in zijn vrije tijd actief met 

kunst of cultuur bezig is, én voor iedereen die daarvan  

wil genieten!

In Nederland zijn meer dan 8 miljoen mensen in hun 

vrije tijd actief bezig met kunst en cultuur. Om dat 

zichtbaar te maken is in 2011 het initiatief genomen 

voor de landelijke Week van de Amateurkunst. In 2016 

voor de vierde keer ook in Oldenzaal. 

Het programma van alle Oldenzaalse onderdelen waar 

je van harte voor uitgenodigd bent om te komen kijken 

(of zelfs meedoen) vind je in dit programmaboekje.

Kijk voor meer informatie over het programma op

www.cultuurmakelaar-oldenzaal.nl 

Tot ziens bij de Week van de Amateurkunst!

08.09  |  19:00-20:00 UUR
Dance Masters Kolmschot - Flamenco
Locatie: Dance Masters Kolmschot, Meijbreestraat 28  
Een inspirerende Spaanse dans vol temperament en passie. 
Ook zonder danservaring kan je meedoen! 
Meer informatie: www.kolmschot.nl 

08.09 van 14:00-17:00 UUR  |  09.09 van 10:00-13:00 UUR
Kunst & Koffie op 't Klieverik - Schilder workshops
Locatie: Kunst & Koffie op 't Klieverik, Klieveriklaan 35 
Voor beginners en gevorderden ontspannen en vrij werken 
in een kleine gezellige groep. Tijdens de WAK gratis kijken en 
meedoen (o.b.v. beschikbaarheid). 
Meer informatie: 06 - 537 02 473 / schuttesylvia@gmail.com

09.09  |  16:00-17:30 UUR
Kaliber Kunstenschool - Play-inn
Locatie: Kaliber Kunstenschool, Sparstraat 152   
Speel je een instrument of heb je zang- of dansles? Ben je 14 
jaar of ouder en lijkt het je leuk om op te treden? Kom langs! 
Meer informatie: www.kaliberkunstenschool.nl

09.09  |  Dance Masters Kolmschot
Locatie: Dance Masters Kolmschot, Meijbreestraat 28 

15:00-16:00 UUR & 16:00-17:00 - Streetdance (7-11 jaar)
17:00-18:00 UUR - Streetdance (12+ jaar)

Popping, Locking, Krump, House: je ziet het overal. Streetdance is 
een van de meest populaire dansstijlen die we hebben. Kom langs!
Meer informatie: www.kolmschot.nl

10.09 | 13:00-15:00 UUR - Kaliber Kunstenschool: Open Huis
Locatie: WC de Driehoek, Kloosterstraat 35  
Een feestelijke start van het nieuwe schooljaar  
van Kaliber Kunstenschool. Er zijn er diverse leuke  
optredens en je kan ook van alles uitproberen in  
winkelcentrum de Driehoek! 
Meer informatie: www.kaliberkunstenschool.nl 

10.09  |  Stadstheater De Bond

14:30 UUR - Moeremans & Sons (i.s.m. Oldenzaalse amateurs): 
My own private disaster - Groote Markt
Een ijzersterk verhaal, getuige van een rampzalige gebeurtenis 
en alles zonder een centje pijn. Zet je hang naar geluk even 
opzij en geniet van dit ongeluk. That's part of the game. 

20:15 UUR - Stadstheater De Bond, Molenstraat 25
Moeremans & Sons – Kill your character (Gratis!)
Als feestelijke opening van het theaterseizoen bieden we een 
gratis voorstelling aan van deze groep jonge, zeer getalenteerde 
theatermakers. Acteurs en personages gaan de strijd aan over 
wie ze willen zijn. Be there!
Meer informatie: www.stadstheaterdebond.nl

10.09 om 13:00, 14:15 & 15:30 UUR  |  VVV Tourist Info
Torenbeklimming (v.a. 8 jaar) in de eeuwenoude  
Plechelmustoren o.l.v. torengids, met korte film,  
toelichting op het carillon door stadsbeiaard  
Hylke Bannink en een drankje na afloop.
Aanmelden: info@vvvoldenzaal.nl 
 

10.09 & 11.09  |  Open Monumentenweekeinde
Gratis toegang bij de deelnemende Oldenzaalse  
monumenten. Kom gratis langs bij Museum de  
Pelgrim, Museum het Palthe Huis, Museum de  
Hofnar en de Plechelmus Basiliek.  
Meer informatie: www.openmonumentendag.nl

TIP!
Gratis

TIP!
Gratis

TIP!
Gratis



05.09 t/m 10.09  |  Voor openingstijden zie website
Bibliotheek Oldenzaal - Expositie amateurkunstenaars
Locatie: Bibliotheek Oldenzaal, Ganzenmarkt 11
Oldenzaalse amateurkunstenaars exposeren hun werk. Deel- 
nemers zijn: Ans oude Nijeweme, Yolande Rozema, Giny Heinink, 
Gerdi Beuvink, Mevr. Mentink, Paul van Reine, Dhr. Tielens, 
Mevr. Vlutters, Arnold van der Heijden, Dhr. IJland, Trudis Velthof, 
Dhr. Hemmelder, Annelies Olde Boerrigter & Jo Pötgens. 
Openingstijden en informatie: www.bibliotheekoldenzaal.nl

05.09 t/m 09.09  |  15:00-20:00 UUR
Kaliber Kunstenschool - Expositie amateurkunstenaars
Locatie: Kaliber Kunstenschool, Sparstraat 152
Oldenzaalse amateurkunstenaars exposeren hun werk.  
Deelnemers zijn o.a. Juan Panyella en Fotoclub de Lenskiekers. 
Vrije toegang!
Meer informatie: www.kaliberkunstenschool.nl

05.09 t/m 11.09  |  Voor openingstijden zie website
Palthe Huis - Expositie amateurkunstenaars
Locatie: Palthe-Huis, Marktstraat 13
Oldenzaalse amateurkunstenaars exposeren in Museum Het 
Palthe Huis. Deelnemers zijn o.a. Juan Panyella, Suze Sleiderink & 
Sylvia Schutte. Toegang de hele week gratis! 
Openingstijden en informatie: www.palthehuis.nl

Start BoesCoolTuur - Oldenzaalse basisscholen
Deze week opent de inschrijving voor BoesCoolTuur;  
de culturele tak van BoesCoolFit. Opgezet om basis- 
schoolkinderen in hun vrije tijd op een leuke en laag- 
drempelige manier verschillende vormen van cultuur  
te laten uitproberen. Informatie: www.boescooltuur.nl

05.09 t/m 09.09  |  13:30-16:30 UUR
GildeHof LosserHof - GildeHof expositie
Locatie: GildeHof LosserHof, Oldenzaalsestraat 134 in Losser
Kom creatieve kunstwerken kijken in de GildeHof.  
Meer informatie: www.gildehoflosserhof.nl

05.09 t/m 11.09  |  Voor openingstijden zie website
Jo Pötgens (de Lenskiekers) - Foto expositie in Gereia
Locatie: Sint Maarten (locatie Gereia), Wilhelminastraat 150
Hobbyfotografie met tal van thema’s zijn te bezichtigen in de 
gangen van Gereia.
Openingstijden en informatie: www.zorggroepsintmaarten.nl 

05.09 t/m 09.09  |  15:30-20:00 UUR
Kaliber Kunstenschool - Open lessen
Locatie: Kaliber Kunstenschool, Sparstraat 152
Op werkdagen zijn er verschillende leuke open lessen; kom 
lekker kijken en kennismaken met de muziek en danslessen. 
Meer informatie: www.kaliberkunstenschool.nl 

05.09  |  14:30-15:30 & 15:30-16:30 UUR
Praktijk Sabine van den Bulk - Dansexpressie lessen
Locatie: Franciscusschool, Lyceumstraat 2b
Met creativiteit dans maken; expressie, zelfvertrouwen en 
ontspanning met o.a. yogaoefeningen. Vrije gift. 
Meer info en aanmelden: info@sabinevandenbulk.nl 

05.09  |  15:00-16:15 UUR
Jeugdcircus Tubantino - Meedoen met het circus
Locatie: Sporthal de Kolk, Brem 12
Iedereen is welkom om tijdens de training van de beginners 
van Tubantino mee te doen met een circusles in de Kolk.  
Meer informatie: www.jeugdcircustubantino.nl 

05.09  |  16:00-17:00 UUR
Kaliber Kunstenschool - Samba workshop
Locatie: Kaliber Kunstenschool, Sparstraat 152
Speel Surdo, tamborim, reponique en andere Braziliaanse  
instrumenten in de workshop. Ontdek waarom dit zo gaaf is om  
te doen. Ervaring met slagwerk spelen is niet vereist, wel enthou- 
siasme. Opgeven via h.grutterink@kaliberkunstenschool.nl.
Meer informatie: www.kaliberkunstenschool.nl 

05.09  |  16:45-17:45 UUR
Dance Masters Kolmschot - Theatersport (7+ jaar)
Locatie: Dance Masters Kolmschot, Meijbreestraat 28 
Hou jij van improviseren, veel lachen en vind je het leuk om 
typetjes te spelen? Dan is theatersport echt iets voor jou. 
Meer informatie: www.kolmschot.nl 

05.09 om 19:00 UUR  |  08.09 om 19:00 & 20:00 UUR
Semper Crescendo - Openbare repetitie
Locatie: Semper gebouw, Wilhelminastraat 29b 
Openbare repetitie van het leerlingenorkest, het A-orkest op 
maandag, en de jeugddrumband en de drumband op donderdag.
Meer informatie: www.semper-crescendo.nl 

05.09  |  19:30-21:30 UUR - Workshop verhalen schrijven
Locatie: Bibliotheek Oldenzaal, Ganzenmarkt 11
Tijdens deze workshop zet Kim ten Tusscher de deel-
nemers aan het werk met uitdagende opdrachten en  
vertelt hoe je een wereld voor je verhaal kunt scheppen. 
Meer informatie: www.bibliotheekoldenzaal.nl 

05.09 & 06.09  |  19:30 & 22:00 UUR
Truus Nij Bijvank - Kijken en meeschilderen bij een schildersles
Locatie: O-art ateliers, Jacob Catsstraat 2
Publiek kan tijdens een schildersles rustig rondkijken, maar men  
mag ook zelf een penseel oppakken en een schilderij gaan maken. 
Meer informatie: www.oart-oldenzaal.nl

05.09  |  20:00-22:00 UUR
Oldenzaals Mannen Koor - Open Repetitie
Locatie: Rouwhorst, Ootmarsumsestraat 9
Kom lekker meezingen of luisteren om te ervaren hoe leuk het 
is om samen in een mannenkoor te zingen. Korte versies van 
liederen geven publiek een indruk hoe divers ons repertoire is.
Meer informatie: www.oldenzaalsmannenkoor.nl 

05.09  |  20:00-22:00 UUR
The Gentle Singers - Openbare kooravond
Locatie: Repetitieruimte St Joseph, Haverstraat 9
O.l.v. dirigent Jon Hondorp worden sfeervolle barbershop-
songs en moderne songs uit de pop- en jazzwereld a capella 
gezongen. Kom langs tijdens de open kooravond! 
Meer informatie: www.thegentlesingers.nl

05.09  |  20:00-22:00 UUR
Dameskapel Ravage - Open repetitie
Locatie: Rouwhorst (in de kelder), Ootmarsumsestraat 9
Een feest is pas een feest als Ravage is geweest! Kom langs 
voor de muziek en alle gezelligheid! 
Meer informatie: www.dameskapelravage.nl

06.09  |  17:30-19:30 UUR
Circustheatergroep TwoB - Kijktraining
Locatie: Sporthal De Kolk, De Brem 11 
We nodigen iedereen uit om een training bij te wonen met  
als bonus een kleine voorstelling! 
Meer informatie: www.twob-twente.nl 

06.09 vanaf 20:00 UUR - Bijeenkomst cultureel Oldenzaal
Locatie: Twents Carmel College, Potskampstraat 2
De Oldenzaalse cultuurmakelaar organiseert  
i.h.k.v. de WAK een bijeenkomst voor cultureel  
Oldenzaal. Met interessante onderwerpen zoals  
PR, financieën en de mogelijkheid elkaar te ont- 
moeten in ontspannen sfeer.
Programma en meer info: www.cultuurmakelaar-oldenzaal.nl

06.09  |  20:00-21:30 UUR
MZK Goed Gemutst - Zingen in een koor
Locatie: Zorgcentrum de Scholtenhof, Fonteinstraat 55 
Heerlijke smartlappen zingen in een gemengd koor, maar  
ook Duitstalig en populaire liedjes? Kom dan langs tijdens  
de repetitie in de kapel van de Scholtenhof. 
Meer informatie: www.mzkgoedgemutst.nl

06.09  |  Dance Masters Kolmschot
Locatie: Dance Masters Kolmschot, Meijbreestraat 28 
16:00-17:00 UUR - Youtube Clipdance (7+ jaar) 
Na het instuderen van streetdance, hip hop, modern, etc.  
maken we een videoclip die op YouTube komt.
17:00-17:45 UUR - Kidswing (4+ jaar) 
Spelenderwijs leuke dansjes en bewegingen maken op passende 
muziek. Zo is dansen leuk en eigenlijk ook gewoon een spel.
17:45-18:30 UUR - Zumba Kids (6+ jaar) 
Op het vrolijke ritme van Zumba Fitness lekker dansen, springen 
en shaken op Latijns-Amerikaanse muziek.
18:30-19:30 UUR - Streetdance (volwassenen) 
Popping, Locking, Krump, House: je ziet het overal. Streetdance is  
een van de meest populaire dansstijlen die we hebben. Kom langs!
21:00-22:00 UUR - Theatersport (volwassenen) 
Hou jij van improviseren en vind je het leuk om typetjes te  
spelen? Dan is theatersport echt iets voor jou. Eens proberen?
Meer informatie: www.kolmschot.nl

06.09 / 07.09 / 09.09  |  19:00-21:30 UUR
Studio Topaas: John Kluijtmans - Saxofoonlessen / Open Huis
Locatie: Studio Topaas, Hengelosestraat 162 
John geeft les aan leerlingen van zijn saxofoonschool.  
Tussendoor kun je zelf eens proberen saxofoon te spelen.  
Of op afspraak: 06 416 23 211. 
Meer informatie: www.studiotopaas.nl

06.09 vanaf 18:00 UUR  |  08.09 om 19:15 UUR
Koninklijke harmonie St. Joseph - Openbare repetities
Locatie: Repetitieruimte St. Joseph, Haverstraat 9 
Je bent van harte welkom tijdens de openbare repetities: 
Dinsdag 18-18.30 uur: C-orkest met beginnende jeugdleden. 
18.30-19.30 uur: B-orkest met gevorderde jeugdleden en 
enkele seniorleden. 19.45-22 uur: A-orkest. Donderdag 19:15 
uur: de slagwerkgroep. 
Meer informatie: www.sjho.nl

07.09  |  13:30-17:00 UUR
Marjolijn Zwolsman - Aanschuifatelier
Locatie: O-art ateliers, Jacob Catsstraat 2
Schuif gezellig een middagje aan; neem je teken-/schilder- 
materiaal mee en geef je talent een kans. Er is koffie en thee 
en diverse materialen aanwezig voor gebruik. 
Meer informatie: www.facebook.com/atelierlijn

07.09  |  aanvang 20:00 UUR
Kamerkoor Canzonet - Open repetitie-avond
Locatie: De Bisschop, Groote Markt 23 
We beginnen de avond met het inzingen, en zingen daarna 
nieuwe en 'oude' lichte liedjes. Kom je ook? Wees welkom!
Meer informatie: www.canzonet.wordpress.com 

07.09  |  17:30-18:30 UUR
Dance Masters Kolmschot - Breakdance (8+ jaar)
Locatie: Dance Masters Kolmschot, Meijbreestraat 28 
Turtle en de Backspin: Breakdance is weer helemaal terug van 
weggeweest. Tijdens de cursus leer je de basisvaardigheden 
van deze coole dansvorm, ontwikkel je lenigheid en kracht.  
Meer informatie: www.kolmschot.nl 

08.09 aanvang 20:15 UUR - Local Heroes
Locatie: Stadstheater De Bond (Shelter Theatercafé),  
Molenstraat 25 
In LOCAL HEROES komen lokale talenten aan bod.  
Iedereen uit Oldenzaal kan zich aanmelden voor deze  
speciale editie. De optredens zijn gratis toegankelijk.  
Meer informatie: www.stadstheaterdebond.nl

08.09  |  19:30-21:00 UUR
Kaliber Kunstenschool - Workshop Beeldhouwen
Locatie: Museum Palthe-Huis , Marktstraat 13 
Altijd al iet creatiefs met je handen willen doen? Kom dan 
kennismaken met beeldhouwen/boetseren.  
Meer informatie: www.kaliberkunstenschool.nl

Hele week te bezoeken: Per dag te bezoeken:

NIEUW!
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