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Hartelijk welkom in de gemeente Wierden bij de Week van de Amateurkunst 
2022. Samen met enthousiaste amateurkunstbeoefenaars willen we u graag 
laten zien hoe mooi en divers het culturele aanbod in onze gemeente is. 

In deze brochure vindt u het programmaoverzicht met de diverse optredens, 
workshops, open repetities en exposities. Ook wordt er een interessante workshop 
gegeven over het zo lang mogelijk betrekken van mensen met Alzheimer bij uw 
vereniging. 

Festival Twist
Nieuw dit jaar is het Festival Twist op het Lageveld, waar alles draait om inclusiviteit. 
Met optredens en workshops willen we laten zien dat iedereen erbij hoort en deel kan 
nemen aan het verenigingsleven. We organiseren deze dag samen met de Gemeente 
Twenterand. Het festival wordt afgesloten met een concert van de Muziekvereniging 
Harmonie Wierden die Nederlandse meezingers ten gehore zullen brengen.       

Mede namens de gemeente Wierden willen wij alle mensen bedanken die zich 
hebben ingezet om deze editie van de Week van de Amateurkunst mogelijk te maken. 
Het is aan u als bezoeker om er een succes van te maken. We willen u daarom 
van harte uitnodigen om te genieten van de diverse activiteiten. waarmee we de 
amateurkunstbeoefenaars in het zonnetje willen zetten. Niet alleen deze week, 
maar het  hele jaar door bent u van harte welkom bij alle verenigingen, clubs en 
instellingen!

De Week van de Amateurkunst 2022 wordt mogelijk gemaakt door:

  

PROGRAMMA WAK 2022 WIERDEN

Opening WAK week door Richard Kortenhoeven weth. Kunst en Cultuur 

Aansluitend de voorstelling Peter en de Wolf

11:00 uur - 12:00 uur  Locatie: Pastorietuin Sint Jan de Doper, Stationsstraat 22

Zaterdag 17 september

Peter en de wolf is een muzikaal sprookje. Het verhaal wordt niet alleen verteld door 
een verteller, maar ook door muziekinstrumenten. Want iedereen die in het verhaal 
voorkomt wordt voorgesteld door een instrument. Het vogeltje wordt bijvoorbeeld 
gespeeld door een fl uit en de eend door een hobo. Er klinken ook nog een klarinet, 
een fagot en een hoorn voor de andere fi guren. Sergej Prokofj ev schreef het werk in 
1936 om kinderen vertrouwd te maken met de klanken van de muziekinstrumenten.

13:00 uur - 15:00 uur Locatie: De Passie, Akkerwal 2 

Open Huis Kaliber Kunstenschool

Wil je graag muziek maken, dansen, zingen, theater spelen of kunst maken? 
Het kan allemaal bij Kaliber. Kom langs om kennis te maken met onze docenten en 
een instrument te proberen. Verder zijn er leuke  optredens, kun je meedoen aan 
theaterscènes of lekker creatief aan de slag te gaan. Ontdek waar jij blij van wordt!

14:00 uur  Locatie: Hoofdingang van het gemeentehuis (bij de vijver)

Kunstwandelroute door Wierden

Op zaterdagmiddag organiseert de Historische Kring Wederden (HKW) een mooie 
wandeling in het centrum van Wierden. Ervaren gidsen vertellen interessante wetens-
waardigheden over de kunstobjecten, maar ook over de speciale stratenstructuur in 
het centrum met bijhorende aanpassingen aan gebouwen die tijdens de wandeling te 
zien zijn. De route start bij de hoofdingang van het gemeentehuis en eindigt met een 
kopje koffi  e/thee bij de HKW aan de Appelhofdwarsstraat. 

Er kunnen maximaal 15 personen mee per groep. Bij veel aanmeldingen zal er een 
extra wandeling met begeleiding om 14.30 uur worden ingepland. Kosten deelname 
zijn € 2,00 p.p. en kinderen t/m 12 jaar gratis. Aanmelden bij Leta Evers, secretaris 
HKW: tel 0546-572651 of secretariaat@historischekringwierden.nl
Scholen kunnen zich aanmelden en in overleg datum en tijd afspreken. Dit zal zijn 
onder schooltijd.



PROGRAMMA 

15:00 uur  Locatie: ponton op het Lageveld, Vriezenveenseweg 57

Optreden van het C-orkest van Sint Jan

Het C-orkest van Harmonie Sint Jan is het 
‘jongste’ orkest van de vereniging. Plezier 
maken staat voorop. Het C-orkest speelt 
muziek die makkelijk in het gehoor ligt of 
bekend is van radio of televisie. Oudere 
leden spelen nog mee ter ondersteuning. 
Het C-orkest staat al jaren onder leiding 
van Esther Baas en als ondersteunende 
dirigent helpt Lieke van Groningen mee.

Zondag 18 september

15:00 uur - 16:30  Locatie: Terras D’Oale Marckt

Optreden Big Band Kaliber Kunstenschool

19:00 uur - 21:30 uur Locatie: Ontmoetingscentrum Wierden, Spoorstraat 7

Dinsdag 20 september

Interessante workshop voor verenigingen en besturen, om leden zo lang mogelijk 
aangesloten te houden. Hoe kun je mensen met dementie langer bij je vereniging 
betrekken? Theorie en praktijk worden in deze interessante en indrukwekkende 
workshop afgewisseld. Aanmelden via marlou.lammersen@kaliberkunstenschool.nl 

Workshop  ‘Goed omgaan met beginnende dementie in je vereniging’

Hou jij van swingende muziek, luister je graag naar jazz of geniet je van 
improviserende muzikanten? Kom dan luisteren naar de Big Band van Kaliber 
Kunstenschool o.l.v. Joris Bolhaar.

Workshop schilderen incl. bezoek aan atelier ‘de Scharlerbelt’

Maandag 19 september

19:00 uur - 21:30 uur Locatie: Kulturhus Hoge Hexel, Nieuwe Schoolweg 5

Van 19.00 tot 19.30 uur heeft u de gelegenheid om het werk van Johannes Dollen te 
bezichtigen in zijn atelier. De workshop schilderen start om 19.30 uur. Op een schil-
derdoek kunt u uw fantasie de vrije loop laten onder begeleiding van Rob van Putten, 
beeldend kunstenaar en docent schilderen en tekenen bij Kaliber Kunstenschool. 

Kosten € 5,- opgeven via www.kulturhushogehexel.nl

Zaterdag 17 september

Woensdag 21 september

14:00 uur  Locatie: Hoofdingang van het gemeentehuis (bij de vijver)

Kunstwandelroute door Wierden

Op woensdagmiddag organiseert de Historische Kring Wederden (HKW) een mooie 
wandeling in het centrum van Wierden. Ervaren gidsen vertellen interessante wetens-
waardigheden over de kunstobjecten, maar ook over de speciale stratenstructuur in 
het centrum met bijhorende aanpassingen aan gebouwen die tijdens de wandeling te 
zien zijn. De route start bij de hoofdingang van het gemeentehuis en eindigt met een 
kopje koffi  e/thee bij de HKW aan de Appelhofdwarsstraat. 

Er kunnen maximaal 15 personen mee per groep. Bij veel aanmeldingen zal er een 
extra wandeling met begeleiding om 14.30 uur worden ingepland. Kosten deelname 
zijn € 2,00 p.p. en kinderen t/m 12 jaar gratis. Aanmelden bij Leta Evers, secretaris 
HKW: tel 0546-572651 of secretariaat@historischekringwierden.nl
Scholen kunnen zich aanmelden en in overleg datum en tijd afspreken. Dit zal zijn 
onder schooltijd.

20.00 uur – 22.00 uur Locatie: Gereformeerde Kerk, Spoorstraat 5

Open repetitie Interkerkelijk Gospelkoor ‘Reach Out’

Ontdek hoe leuk zingen is en of dit koor iets voor jou is! Iedereen die belangstelling 
heeft is v.a. 19.45u van harte welkom om vrijblijvend een avond mee te komen zingen. 



PROGRAMMA 

19:00 uur - 21:00 uur Locatie: Gemeentehuis Vriezenveen, Manitobaplein 1

Workshop ‘Social Media onder controle?!’

Een interessante workshop voor vrijwilligers, amateurkunstenaars, organisaties 
en stichtingen. Jouw doelgroep zit op social media en ze delen berichten over je 
diensten en/of producten op Facebook, Instagram, Linkedin of Twitter. Vergroot de 
bekendheid van jezelf door social media goed te gebruiken en de juiste berichten te 
delen.
Om succesvol aan de slag te gaan met social media bieden wij vanuit Toon je Kunst in 
samenwerking met Zorgsaam de training “social media, alles onder controle?!” aan. 

Aanmelden kan via:  info@toonjekunst@gmail.com 

20:00 uur - 22:00 uur Locatie: Gebouw ‘Harmonie’, Anjelierstraat 8a

Openbare repetitie Popkoor Wiezz

Iedereen die belangstelling heeft is vanaf 19.45 uur van harte welkom om vrijblijvend 
een avond mee te komen zingen. 
Ontdek hoe leuk zingen is en of dit koor iets voor jou is!

Woensdag 21 september

In de gymzaal van het Kulturhus in Hoge Hexel is er voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd een circusspeelplaats. 
Bij de circusspeelplaats kunnen de kinderen zelf kiezen wat 
ze willen oefenen. Bijvoorbeeld rola rola, balanceboards, 
koorddansen, acrobatiek, diabolo, poi, en jongleren. Een 
professionele circusdocent is deze middag aanwezig 
voor het leren van tips en trucs. De kinderen krijgen deze 
middag ranja en wat lekkers.

Kosten € 2,50
opgave via www.kulturhushogehexel.nl

Circus speelplaats voor kinderen

13:30 uur - 15:30 uur Locatie: Kulturhus Hoge Hexel, Schoolstraat 5

Donderdag 22 september

19:30 uur - 21:00 uur  Locatie: Bibliotheek Wierden, Pouliestraat 2

Lezing over digitale fotografie

Hennie Overmeen, die verbonden is aan de fotoclub Wierden, vertelt over digitale 
fotografie met gebruikmaking van een digitale fotocamera of met een mobiel. Hennie 
zal vooral de technische mogelijkheden zoals bijv. het instellen van de ISO waarden 
aan bod laten komen, zodat iedereen die mooie foto’s wil maken, het beste uit z’n 
camera of mobiele telefoon kan halen.

19:00 uur - 21:00 uur        Locatie: Peddemors Boerderij, Westeinde 342, Vriezenveen

Deskundigheidsavond Twenterand

Het centrale thema van deze avond is hoe je als organisatie of club nieuwe 
vrijwilligers aan je weet te binden, hoe je effectief gebruik maakt van nieuwe of 
bestaande vrijwillige energie en hoe je vrijwilligers kunt behouden (dus hoe je ervoor 
kunt zorgen dat ze aan je club verbonden blijven en zich blijven inzetten). We zullen 
ook laten zien dat vrijwilligerswerk aan het veranderen is en dat het tegenwoordig 
een andere benadering vraagt om vrijwilligers te vinden en te behouden ten opzichte 
van ‘vroeger’.

Graag opgeven: info@vrijwilligerswerktwenterand.nl of tel: 0546-481456

Vrijdag 23 september

15:00 uur - 16:30 uur Locatie: Bibliotheek Wierden, Pouliestraat 2

Workshop verhaal schrijven in “Scratch” (8-15 jaar) 

In deze workshop ga je aan de slag met het maken van een verhaal en vervolgens 
verwerk je dit verhaal digitaal in de computer met het programma Scratch. Dit is zo 
opgebouwd dat je snel aan de slag kunt en er spelenderwijs geprogrammeerd wordt. 
Maak jij een mooi verhaal?

NB Neem een laptop mee, maar heb je er geen dan kun je er één lenen van de bibliotheek.

Aanmelden via www.bibliotheekwierden.nl. Maxaximaal 8 kinderen.



PROGRAMMA 

Vrijdag 23 september

Zaterdag 24 september

10:00 uur - 16:00 uur Locatie: diverse locaties

Open atelier Wierdense Kunstenaars 

Diverse lokale kunstenaars houden open huis en vertellen u graag meer over hun 
werken en de workshops die ze geven. Pak de fiets of trek je wandelschoenen aan 
en maak voor jezelf een route langs de verschillende adressen in Wierden en Hoge 
Hexel. Meer informatie over de locaties en de deelnemende kunstenaars vindt u 
onder het kopje Exposities. 

19:00 uur - 20:30 uur Locatie: Gereformeerde kerk Enter, Rijssenseweg 13

Voorspeelavond Enter

Optreden van leerlingen van Kaliber Kunstenschool en de Muziekvereniging Enter.

18:30 uur - 19:30 uur Locatie: Anno 1987, Wilhelminastraat 28, Wierden

Openbare repetitie C- orkest, Harmonie Sint Jan

19:30 uur - 21:00  Locatie: Kulturhus Hoge Hexel, Schoolstraat 5

Optreden ensembles

Een sfeervolle avond vol muziek, gezelligheid en warmte van een ‘kampvuur’ met het 
ensemble van gitaardocent Anja Meulenbelt en het Dubbelriet ensemble van Suzanne 
van Berkum en Niels Pol.

19:30 uur - 21:00 uur  Locatie: Bibliotheek Wierden, Pouliestraat 2

Filmavond Historische Kring Wierden

Op het grote scherm bij de bibliotheek vertoont de HKW originele films van oud 
Wierden. Entree: donateurs vrij, overig € 3,50, inclusief een kopje koffie

14:00 uur - 17:00 uur Locatie: Het Lageveld, Vriezenveenseweg 57

Festival Twist   

Een gezellige dag voor iedereen waarbij we mensen op een laagdrempelige manier 
kennis willen laten maken met kunst en cultuur. Van kunst met ballonnen, tot 
verhalenvertellers en van een workshop gitaar tot zeepbellen maken, er is van alles te 
doen vandaag op Het Lageveld. Ontdek de silent bieb waar je heerlijk een boek kunt 
luisteren, verdiep je bij Tetem in de techniek en zoek een mooi plekje langs het strand 
om te genieten van de diverse optredens. Neem je familie, vrienden, begeleiders en 
verzorgers mee en beleef een onvergetelijke dag samen! 

Kijk op de achterkant van dit boekje voor het programma.

14:00 uur - 21:00 uur Locatie: Het Lageveld, Vriezenveenseweg 57 

Concert @ Sea

Tijdens Concert @ Sea zullen de verschillende onderdelen van Harmonie 
Wierden zich laten horen. Zo zullen er optredens zijn van Music4kids, de B- en A- 
slagwerkgroep en het C-,B- en A-orkest. Alle optredens door, en voor, jong en oud 
worden om 18.15 uur afgesloten worden met een optreden van de A-slagwerkgroep 
en om 19.00 uur het A-orkest. Zij zullen lichte en toegankelijke muziek, 
gecombineerd met een band en zanger, ten gehore brengen en dat alles met een 
feestelijk Hollands tintje. Van Het kleine café aan de haven tot Het Dorp, van Frank 
Boeijen en Rob de Nijs tot Guus Meeuwis. Voor elk wat wils. Om naar te luisteren 
of mee te zingen. Het A-orkest staat deze avond onder leiding van Lute Hoekstra. 
Zang en presentatie zijn in handen van Hans Welling. Verheug je op een avond vol 
gezelligheid, goede muziek met een mooi uitzicht. 

’s Middags worden de optredens 
van de jeugd afgewisseld met 
activiteiten voor de (basisschool)
jeugd, zoals een photobooth, silent 
disco, spelletjes én de uitslag van 
de kleurwedstrijd.



Zondag 25 september

12:00 uur  Locatie: Zalencentrum Het Anker, Wilhelminastraat 28 
 
Koffieconcert Algemeen Wierdens Mannenkoor

Bij dit eerste openbare optreden na Coronatijd neemt het koor u mee in een luchtig 
programma waarin zowel de eigentijdse als de klassieke wereld van muziek en zang 
voorbijkomt. Het koor staat onder leiding van dirigent Frauke Langbein en wordt 
op de piano begeleid door Bert Webbink, Kom gezellig langs en geniet van mooie 
muziek met een heerlijk kopje koffie erbij, meezingen mag!

De entree is vrij en de koffie is gratis.

PROGRAMMA EXPOSITIES 

Zaterdag 24 september 17 t/m 25 september

10:00 uur - 16:00 uur Locatie: Wierden en Hoge Hexel
  
Open Ateliers

Vandaag openen een aantal lokale kunstenaars hun deuren en vertellen u graag meer 
over hun werk. Pak de fiets of trek je wandelschoenen aan en maak voor jezelf een 
route langs naar de verschillende adressen in Wierden en Hoge Hexel. 
U kunt terecht bij de volgende kunstenaars:

Glasatelier4u, waar Monique Nijmeijer glasfusing glascreaties ont-
werpt en maakt in verschillende stijlen. Glasfusing is een techniek  
waarbij verschillende kleuren glas in diverse vormen worden gesne-
den of gezaagd. Ook vertelt ze u graag meer over de cursussen en 
workshops die ze aanbiedt. Piksenweg 21, Hoge Hexel

Atelier ‘de Scharlerbelt’ waar de Wierdense kunstenaars Johannes 
Dollen, Marianne van der Eijnde en Ruud van der Meulen hun werk 
tentoonstellen. Aansluitend kunt u bij het Kulturhus Hoge Hexel te-
recht voor een kopje koffie/thee en andere lekkernijen. 
Kulturhus Hoge Hexel, Schoolstraat 5

Anneke Kruders, zij schildert sinds enkele jaren en houdt vooral van 
kleurrijke schilderijen. Korianderhof 88, Wierden

Jose van Oers, maakt originele kunstwerken van keramiek, glas en 
steen. Emmastraat 2, Wierden

Expositie Jumelage “Wierden ontmoet Europa” -  Historische Kring Wederden

Jumelage staat voor de vriendschapsbanden tussen Europese partnersteden. In de 
jaren 1967 tot 2010 was een jaarlijks intensief contact tussen Wierden en haar part-
nersteden Lampertheim, Maldegem en Ermont. Bezoeken over en weer met evene-
menten in het kader van cultuur, muziek, sport, jeugd, enzovoort.

De expositie laat een afwisselende greep uit jumelage evenementen zien, die o.a. in 
Gemeente Wierden plaats vonden. Het is een vriendschappelijke manier van elkaar 
ontmoeten, waarderen en over je eigen grenzen kijken. Dit zal bij menigeen goede 
herinneringen oproepen.

De toegang is gratis. Koffie/thee staan klaar. Een vrije gift wordt op prijs gesteld. 
Openingsuren: Wo-Do 14.00-17.00 uur, Vr 14.00-20.00 uur,  Za-11.00-16.00 uur. 
Bezoekadres:  Van Buuren Stee, Appelhofdwarsstraat 2 
Meer informatie: secretariaat@historischekringwierden.nl

Vitrinekasten Stichting Behoud van ’t Oud 

Stichting Behoud van ‘t Oud verzamelt objecten en kunstvoorwerpen die een relatie 
hebben met de kunst, geschiedenis en cultuur van  Nederland. De collectie omvat 
meer dan 100.000 objecten, zoals prenten, gereedschap, fotografica, textiel, glas, 
kunstnijverheid, archeologie en dagelijkse gebruiksvoorwerpen.

De collectie is gratis te bekijken in vitrinekasten  en wissellijsten, verspreid over zo´n 
35 expositielocaties. 
Ook in Wierden zijn er een aantal locaties. Een overzicht van alle locaties vindt u op 
www.stichtingbehoudvanoud.nl/exposities

Foto expositie: ‘Natuur’ - IVN   Locatie: Bibliotheek Wierden

Naar aanleiding van het 50 jarig jubileum van de Fotoclub Wierden wordt er een foto 
tentoonstelling gehouden in de Openbare Bibliotheek van Wierden. De tentoonstel-
ling bestaat uit een selectie van foto’s die door de leden van de fotoclub zijn gemaakt.
Ook wordt er een lezing gegeven door Fotoclub Wierden. Kijk bij 22 september voor 
meer informatie.

Openingstijden van de Bibliotheek vindt u op www.bibliotheekwierden.nl



BALLON VOUWEN
Altijd al willen weten hoe je met 

ballonnen kunst maakt? Dan is deze 
workshop iets voor jou!

IEDEREEN IS EEN KUNSTENAAR, 
ECHT WAAR! 

Ontdek jouw schildertalent op canvas 
met kunstenares Marjolein Lukas. 

PLAATJES DRAAIEN MET DJ JOEY
Joey Beernink van Delta FM leert je alle 

kneepjes van het vak. 

VERHALENVERTELLER 
Laat je meevoeren naar een andere 

wereld in een prachtig verhaal.

SILENT BIEB
Zoek een fijn plekje op en 
ontdek hoe ontspannend 

een luisterboek kan zijn.

TETUM
Verdiep je in de wereld van techniek en 

ervaar het ook zelf tijdens een workshop 

GITAAR SPELEN MET STEFAN
Staat een workshop gitaar spelen nog 
op jouw bucketlist? Dan is dit je kans!

BELLEN BLAZEN 
Wie maakt de grootste 
zeepbellen met touw?

19.00 - 21.00 uur
Afsluiting festival met een avond 
meezingen met Hollandse hits! 

14.00 - 17.00 uur 
Kom zaterdag 24 september naar 
Het Lageveld en ervaar het plezier 
van kunst & cultuur! 
Je kunt zingen, dansen, genieten van 
muziek en natuurlijk verschillende 
workshops doen:

24 September 2022 
Het Lageveld, Wierden


