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Vanaf het jaar 1000, als heel Europa 
is gekerstend, wordt Santiago da 
Compostela een belangrijk doel voor 
gelovigen. Langs de routes, 
die heel Europa doorkruisen, 
ontstaat een bouwkunst, beeldhouw- 
en schilderkunst, die voor vele 
nationaliteiten herkenbaar èn leesbaar 
was. Het pelgrimsteken: 
de Jacobsschelp. 

Spoorstraat 7, Wierden
23-01-2019  |  20.00 uur  | Ontm. Ger. Kerk

Toegangsprijs inclusief 
koffie of thee

€ 7,50

Kunst langs de pelgrimsroute  
naar Santiago da Compostela

Spreekster: Frederike Upmeijer

A house of gold

Het veelzijdig muziektalent Jan Nitert 
zingt en speelt deze avond, samen met 
een aantal enthousiaste muzikanten 
een programma onder de titel 
”An House of Gold”. 
Guus Meeuwis, George Baker en 
Clouseau komen bijvoorbeeld voorbij. 
U mag ook meezingen. 
Graag nodigen wij u uit hierbij 
aanwezig te zijn.

02-02-2019  |  20.00 uur  | De Kröl
Dorpsstraat 158, Enter

Toegangsprijs inclusief 
koffie of thee

€ 7,50

65+

Film

Lezing / Cultureel Café

Kunstlezing / Workshop

Kindercollege

65+ Kunstbus

Kinderworkshop

Muziek

Enternaren in beeld
ENTER

Wierden: Boekhandel Reterink      
Enter: Primera

En verkoop entreekaarten aan 
de zaal vooraf aan de voorstelling

Voorverkoopadressen kaarten CRW:

Voor het reserveren van de activiteiten van de bibliotheek 
kijkt u op: www.bibliotheekwierden.nl

warm en sfeervol 
concert waarin 
de mooiste en meest 
intieme liedjes klinken. 
Gezongen door bariton 
Ernst Daniël Smid 
en zijn dochter Coosje. 
 

05-04-2019  |  20.00 uur  | Parkgeb. Rijssen

€ 19,00

“Ik zou je het liefst in een doosje willen doen” 
65+

Toegangsprijs inclusief 
koffie of thee en pauzedrankje

Opgeven bij:   Johan Jannink: 0546-573888  
of bij:   Erna Schasfoort: 0546-579178 

Winkel Cabaret Festival 

WEIRD
In 5 verschillende winkels

in het centrum van Wierden treden 
na sluitingstijd 5 cabaretgroepen op. 

3 jaar geleden was dit een groot succes, 
dus:

 houd de media in de gaten..!

18.40 uur vertrektijd bus vanaf ’t Anker Wierden 
19.00 uur vertrektijd bus vanaf het plein bij de RABO-bank te Enter 

ENTER

31 AUGUSTUS 2019



Lezing door directeur 
Gemma Boon over het 
museum en de kunstcollectie. 
In dit historische pand, 
omgeven door een prachtige 
tuin, zijn maar liefst negen 
 

Hengelosestraat 2-4, Delden
03-04-2019  |  14.00 uur  | Museum No Hero

Toegangsprijs inclusief 
koffie of thee

€ 7,50

“Museum No Hero” Delden 

Een humoristische voorstelling waarin 
een gierig vrouwtje het uiteindelijk 
moet afleggen tegen de vindingrijkheid 
van haar gemoedelijke buurman.

Kruizemunthof 4, Wierden
21-02-2019  |  14.00 uur  | Het Galjoen

€ 3,50

Gekke buren 

Poppentheater Daniëlle van Dijk 

Spoorstraat 5, Wierden
16-03-2019  |  13.00 uur  |  Geref. Kerk.

Collecte bij de uitgang

GRATIS

Beatles-avond

Muzikale avond in het teken van de Beatles, met een lezing, 
muzikale omlijsting door een gelegenheidsformatie 
+ “singalong”, aanbod van LP.'s, etc...

28-02-2019  |  20.00 uur  |  Ontm. Ger. Kerk.

Toegangsprijs inclusief 
koffie of thee

€ 10,00

i.s.m. de Bibliotheek Wierden

Lezing over 
de Beatles 

Spreker: 
Arris Roordink 

Spoorstraat 7, Wierden

Een oer-Hollandse musical, 
gebaseerd op het onverwoestbare 
toneelstuk van Herman Heijermans 
 

07-03-2019  |  20.00 uur  | Parkgeb. Rijssen

€ 37,50

Musical Op hoop van zegen 
65+

Toegangsprijs inclusief 
koffie of thee en pauzedrankje

18.40 uur vertrektijd bus vanaf ’t Anker Wierden 
19.00 uur vertrektijd bus vanaf het plein bij de RABO-bank te Enter 

Opgeven bij:   
Johan Jannink: 0546-573888  
of bij:   
Erna Schasfoort: 0546-579178 

7e Korenfestival

 
De deelnemende 
koren doen hun 
uiterste best zo 
goed mogelijk hun “kunne” te laten horen aan het 
belangstellende publiek. 

Voor de 7e keer 
organiseert 
de CRW dit 
Koren Festival

Duitse Romantische Meesters

17-03-2019  |  15.30 uur  |  RK Kerk Wierden

€ 10,00Stationsstraat 20, Wierden

Het Kamerkoor Arte Vocale 
uit Hengelo (O) zingt deze 
middag romantische motetten 
van Duitse meesters 
als Brahms, Bruckner 
en Liszt. Het koor wordt 
begeleid door de jonge 
pianist Julian Simmes. 

Dirigent: Jurriaan Poesse, die ook het V.E.Cordier (2-12-2018) leidde. 

tentoonstellingszalen, met een prachtige collectie schilderijen, 
sculpturen en meubels, die vijf eeuwen internationale 
kunstgeschiedenis laten zien. 

Inschrijving via onze website:  
www.cultureleraadwierden.nl  

HELAAS UITVERKOCHT.
DE BUS IS VOL!

Toegangsprijs voorverkoop: € 8,-
Aan de zaal is de prijs: € 10,-


