
KORT NIEUWS

Milieupleintjes  
in gebruik
OLDENZAAL - Oldenzaal 
heeft sinds kort drie 
nieuwe milieupleintjes. 
Bij het Kloosterland, de 
Henegouwenlaan en de 
Willem Dingeldeinstraat 
staan nu ondergrondse 
containers voor herbruik-
baar afval zoals papier, 
glas, verpakkingen en 
textiel.

Leerlingenconcert 
Amicitia Tilligte
TILLIGTE - Muziekver-
eniging Amicitia houdt 
zondag 24 april een leer-
lingenconcert. Het thema 
is Tutti Frutti. Dit concert 
wordt gehouden bij café 
Haamberg in Tilligte van 
11.00 tot 12.00 uur en de 
toegang is gratis. 
Alle leerlingen (blok-
fluit, slagwerk, saxofoon, 
dwarsfluit, keyboard 
en trompet) laten horen 
wat ze tot nu toe geleerd 
hebben. De leden van het 
orkest en de slagwerk-
groep zullen ze daarbij 
ondersteunen. Tevens 
is er de mogelijkheid 
voor geïnteresseerden 
om informatie over de 
instrumenten van de mu-
ziekvereniging te krijgen 
en deze te proberen.

Stem als krachtbron
OLDENZAAL - Debby 
Mureau uit Oldenzaal 
heeft een nieuwe boek 
uitgebracht: Je Stem als 
Krachtbron. “Bij een 
eerste indruk denken we 
al gauw aan hoe we er 
uitzien, welke kleding 
we dragen en hoe we be-
wegen. Maar dat je stem 
juist het aspect is waarop 
je binnen enkele secon-
den beoordeeld wordt op 
betrouwbaarheid en sym-
pathie, beseffen we niet.” 
Daarom schreef Mureau 
dit boek, waarin ze leert 
de impact te vergroten 
tijdens gesprekken, pre-
sentaties en onderhande-
lingen door de stem zo 
aantrekkelijk, duidelijk 
en gezond mogelijk te 
gebruiken. 

www.anderzdenken.nl.

Filmhuis het Stift: 
The Reader
WEERSELO - In de Stift-
school wordt op woens-
dag 20 april om 19.30 
uur de film The Reader 
(2008) vertoond. In 
Duitsland midden jaren 
vijftig wordt de 15-jarige 
Michael verleid door de 
veel oudere Hanna. Elke 
avond leest Michael Han-
na voor uit boeken. Jaren 
later komt Michael haar 
opnieuw tegen, wanneer 
hij als rechtenstudent een 
proces tegen oorlogsmis-
dadigers bijwoont. Hanna 
is een van de beklaagden. 
Michael realiseert zich 
dat hij een geheim weet 
van de vrouw die hij ooit 
liefhad, waardoor haar 
strafmaat lager zou kun-
nen uitvallen. De toegang 
is een vrijwillige bijdra-
ge. De vertoning wordt 
ingeleid door dominee 
Henk Dikker Hupkes. 



Dolph verbaast zich over Dinkel, 
Paastradities en hordes Duitsers

Dolph liep drie dagen lang door onze regio en ook die passages zijn opgenomen in zijn wandelboek. 
Dat is voor 6,95 te bestellen via www.gegarandeerdonregelmatig.nl.  Foto: Dolph Cantrijn

NOTWENTE - Dolph liep in 
80 dagen langs de grens van 
Nederland en deed daarbij 
ook Noordoost-Twente aan. 
Op zondag 24 april lanceert 
Dolph Cantrijn, de wande-
lende fotojournalist, zijn 
boek ‘Nederland rond in 80 
dagen’. Dolph wandelde in 
de zomer van 2015 de 1600 
kilometer lange grens en 
kustlijn van Nederland rond 
in 80 dagen. 
Op dag 34, 35 en 36 liep hij 
door Noordoost-Twente. Tus-
sen Losser en Lattrop ver-

baasde hij zich over de over-
stroomde Dinkel, bekeek hij 
de komiezenhutten (waar 
hij ook nog de cameraploeg 
tegenkwam die Sjouke Wy-
nia interviewde over vluch-
telingen in de oorlog) en zag 
hij hordes Duitsers koffie in-
laden bij de grensovergang. 
Om vervolgens van Lattrop 
naar Ootmarsum te komen, 
moest hij een flink omlopen. 
Want hoewel de afstand 
tussen de twee plaatsen 
hemelsbreed niet groot is, 
loopt de grens in een flinke 

punt. Hij liet zich uitgebreid 
informeren over de Ootmar-
sumse Paastradities. 
Op dag 36 liep hij van Oot-
marsum naar Langeveen via 
het Springendal. Daar zag 
hij de Cirkels van Jannink 
en liet een dreigende bui 
hem flink doorlopen naar 
Manderveen. 
Dolph heeft zich ten doel 
gesteld dat de rand van Ne-
derland een aaneengesloten 
wandelpad wordt. Op www.
volgdolph.nl staan de routes 
van alle 80 wandeldagen.

Zeven prijswinnende projecten ontvangen toegekende subsidies van Duurzaam Oldenzaal

Groene ideeën genoeg in Oldenzaal
De Oldenzaalse 
Groene Loper heeft de 
toegekende subsidies 
uitgereikt aan de groene 
projecten. Want groene 
ideeën zijn er genoeg in 
Oldenzaal, zo blijkt.

door Duurzaam Oldenzaal

OLDENZAAL - Oldenzaalse 
inwoners en instellingen 
konden subsidie aanvragen 
bij de Oldenzaalse Groene 
Loper 2.0. Subsidie voor 
projecten die bijdragen aan 
een mooiere en groenere 
buurt en die er voor zorgen 
dat meer mensen betrokken 
raken bij hun eigen leefom-
geving. Donderdag werden 
tijdens de derde bijeen-
komst van de Oldenzaalse 
Groene Loper de toegekende 
subsidies uitgereikt.

Zeven projecten
Er waren zeven prijswin-
nende groene projecten. De 
Oldenzaalse imkervereni-
ging kreeg subsidie voor het 
zaailintproject dat het sa-
men met de Höfte uitvoert. 
Alle inwoners van Olden-
zaal kunnen hieraan mee-
doen. Bij de bijenvereniging 
is een speciaal zadenmeng-
sel te bestellen om vlinders, 
bijen en andere insecten te 
lokken naar de tuin. 
IVN, stichting park Sta-
kenkamp en stichting Sta-
kenboer kregen een geza-
menlijke subsidie voor een 
vlinderhof, een struinpad 

en een bostuin in park Sta-
kenkamp. 
Er was ook een subsidie voor 
stichting Stadstuin 1862 
voor het project de Groene 
Verbinding. In dit project 
wordt het schoolplein van 
het Pentacollege vergroend 
met onder meer een bloe-
menweide en een moestuin 
om zo de verbinding te ma-

Groene ideeën volop in Oldenzaal. De Oldenzaalse Groene Loper heeft dan ook met veel plezier de 
toegekende subsidies uitgereikt.

ken met de naastgelegen 
Stadstuin. 
Groei & Bloei kreeg een geld-
bedrag om ook dit jaar weer 
een voortuinwedstrijd en 
een balkonbakkenkeuring 
te organiseren. 
Als laatste kreeg de moes-
tuinvereniging het Boes-

koolhöfke een geldbedrag 
om nieuwe onderhouds-
apparaten te kopen. Deze 
apparaten maken het mak-
kelijker om op milieuvrien-
delijke manier onder meer 
de borders te onderhouden.

duurzaamoldenzaal.nl

Volg ons online!
Dé Weekkrant Noordoost-
Twente is ook online te vol-
gen. Als @notwente op Twit-
ter en als @noordoosttwente 
op Instagram en facebook. 

www.noordoosttwente.nl

Door John Olaf Roord ,OWC

OLDENZAAL - De Oldenzaalse 
Wielerclub OWC houdt op 
zaterdag 23 april de jaarlijk-
se jeugdronde van Olden-
zaal voor wielrenners van 8 
tot en met 14 jaar. Vanwege 
de prachtige ligging en het 
selectieve parcours met een 
heuse beklimming staat de 
jeugdronde al vele jaren op 
de KNWU-kalender. Deze 
strijd op de onlangs opnieuw 
geasfalteerde Herman Siers 
Wielerbaan staat bij vele 
renners in de agenda omcir-
keld. Dat blijkt ook dit jaar 

weer met een deelnemers-
veld van rond de 200 ren-
ners. Omdat het tevens een 
selectiewedstrijd is zullen 
zij die dag zoveel mogelijk 
punten voor het NK in Bo-
degraven-Reeuwijk in juni 
proberen bijeen te sprokke-
len. De renners strijden niet 
alleen voor de punten maar 
eerst en vooral voor het ple-
zier en daarnaast voor de 
bekers, het snoepboeket, 
de eeuwige roem en niet te 
vergeten de kussen van de 
rondemiss. De wedstrijden 
starten om 10.30 en het eve-
nement duurt tot 15.00 uur.

Jeugdronde van Oldenzaal


