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Beter slapen, stap 
één: naar u luisteren

Roelvinkstraat 35 Winterswijk | www.houseofbeds.nl

Het bed, de boxspring of matras kiezen die het beste bij uw lichaam past. Daar 

kunt u wel wat hulp bij gebruiken. Bent u toe aan een betere nachtrust? Kom 

dan eens naar onze winkel in Winterswijk voor een nachtrustadvies op maat! 

Doet u liever eerst online inspiratie op? Ook dát kan, via www.housofbeds.nl.

Nachtrustadviseur Esther te Kaat 
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Storm!

Toen ik afgelopen oktober samen 
met drie nieuwe collega’s startte 
bij Theater De Storm, dacht ik 
echt dat we de grootste storm 
qua virus wel achter ons hadden. 
Wat had ik het mis. We zijn 
allen wederom op de proef 
gesteld: geduld, weerbaarheid 
en aanpassingsvermogen, daar 
hebben we een flinke portie van 
verstouwd. Daarom deel ik vanaf 
deze plek allereerst mijn trots op het 
voltallige #stormteam, dat flexibel, met 
humor, af en toe een grom van frustratie, maar 
altijd vol doorzettingsvermogen het afgelopen theaterseizoen klaar stond voor 
u en elkaar*. 

En dan nu: een nieuw theaterseizoen. Ik heb er zo’n zin in! Ik hoop dat deze 
theaterbrochure dan ook bijdraagt aan de voorpret en dat ik u veelvuldig ga 
zien in onze theaterzalen. Waar ik me het meest op verheug? Ik ben dol op 
Toneelgroep Oostpool. Laura H. is dan ook een persoonlijke favoriet. Met 
artistiek leider Daria Bukvic aan het roer zijn we altijd verzekerd van een urgent 
verhaal, dat wordt gespeeld door waanzinnig talentvolle performers. Maar ook 
bij Waylon en alle voorstellingen van Meneer Monster vindt u mij zeker in de 
zaal.

Tot slot deel ik graag mijn liefde voor de Mondriaanzaal met u: in de kleine, 
vlakke vloerzaal staan makers die aan de vooravond van doorbreken staan, die 
dicht op de huid van hun publiek willen spelen of die nog een eigen publiek 
op moeten bouwen. In die zaal zijn talenten geprogrammeerd waarvan ik 
vind dat ze gezien en gehoord moeten worden. U kunt daar vanaf dit seizoen 
extra voordelig mee kennismaken, via de Mondriaankaart, waarmee u naar alle 
voorstellingen in de kleine zaal kunt. Meer info vindt u op pagina 7 van deze 
brochure. 
 
Veel plezier met het samenstellen van uw theaterseizoen, graag tot ziens in 
De Storm!

Marijt Helmink

*Deel uitmaken van het #stormteam? We hebben regelmatig vacatures, dus 
houd onze socials in de gaten of stuur een mailtje naar info@theaterdestorm.nl. 

Papier besparen en onze brochure

in het vervolg digitaal ontvangen? 

Scan de QRcode en 

geef uw voorkeuren aan.

Colofon

Dit is een uitgave van Theater De Storm, september 2022 

Coördinatie, teksten & redactie:
Theater De Storm 

Ontwerp, acquisitie, vormgeving en druk: 
Holders Media, Winterswijk

Oplage:
7.500 exemplaren 

Fotografie & artwork: 
Isabelle Wenzel, Mark David, Nick van Ormondt, 
Wim Lanser, Kaat Pype, René van der Voorden, 
Curly and Straight, Roy Beusker, Julika Marijn, Dirk 
Hoogendoorn-Moens, Piet Douma, Vera Schrobber 
& Daniel van Hauten, Daniel Maissan en Chris Pedis, 
Danny Ellinger, Robert Westera, Ngoc Chau, Jostijn 
Ligtvoet, Noortje Palmers, Mark Engelen, Rock 
Inc. Entertainment, Victor Meijer, Jouk Oosterhof, 
Annemieke van der Togt, Willem van Walderveen, 
Pieter Henket, Maartje ter Horst, Manon van der Zwaal, 
Lesley Pols, Brenda de Vries, Casper Koster, Marijke 
de Gruyter, Nicolien de Jong, Martin Oudshoorn, 
André Dieterman, Ton Dekkers, Paulina Matusiak, 
Eddy Wenting, Piet Douma, Astrid van Loo, Ali 
Mousavi, Leendert Vooijce, Cok van Vuuren, Eric 
Fecken, Han Ernest, Nico Brons, Joris van Bennekom, 
Geert Gratama, Angeliene Dobber, Willem Rutten, 
Anne van Zantwijk, Gemmy Woud Binnenwijk, Nicole 
Minneboo, Malou van Breevoort, Sam Walravens, 
Ronald du Chatinier, Scurra Productions, Wim Lanser, 
Hi Ho Silver, Stefan Schipper, Melissa Scharroo, Govert 
de Roos, Studio Loerijzer, Keyvisual, Xavi Torrent, Thijs 
Meuwese, Daan Colijn, Hans Boddeke.

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. 
Theater De Storm kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in 

deze brochure.  

 
Contact met de Storm?  
Theater De Storm
Haitsma Mulierweg 11
7101BX Winterswijk

Telefoon: 0543-519285
Web: www.theaterdestorm.nl
E-mail: info@theaterdestorm.nl 
Facebook:  facebook.com/TheaterDeStorm
Instagram: @theaterdestorm 
 
Tickets bestellen 
Via onze website kunt u vierentwintig uur per dag, 
zeven dagen per week, eenvoudig uw tickets 
bestellen. Liever persoonlijk advies? Dan kunt u 
telefonisch of aan de balie van onze theaterkassa 
uw tickets bestellen. Uiteraard zijn wij ook per mail 
bereikbaar voor uw vragen. Kijk voor de actuele 
openingstijden en onze bezoekersvoorwaarden op 
onze website.
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PROGRAMMAOVERZICHT

ZA 24 SEPT ‘22  Crescendo & Trijntje Oosterhuis 9

Z0 25 SEPT ‘22 Yentl Flavour 9

D0 29 SEPT ‘22 Jan Beuving 9

D0 6 OKT ‘22 Thijs van de Meeberg 11

VR 7 OKT ‘22 Simone Kleinsma 11

ZA 8 OKT ‘22 Kim Schuddeboom & Jasper van der Veen 11

ZO 9 OKT ‘22 Crescendo Lego Orkest 11

VR 14 OKT ‘22 Waylon 12

ZA 15 OKT ‘22 Introdans 12

ZA 15 OKT ‘22 Ridders van Gelre 12

ZO 16 OKT ‘22 Ksenia Kouzmenko & Servaas Jansen 13

WO 19 OKT ‘22 Grof Geschud 13

ZA 22 OKT ‘22  Heartbeat Concert 13

DO 27 OKT ‘22  Winterswijks Muziek Theater 13

VR 28 OKT ‘22  Winterswijks Muziek Theater 13

ZA 29 OKT ‘22  Winterswijks Muziek Theater 13

ZO 30 OKT ‘22  Winterswijks Muziek Theater 13

DO 3 NOV ‘22  Amsterdams Kleinkunst Festival 15

VR 4 NOV ‘22  Diamanten der Volksmusik 15

ZA 5 NOV ‘22  Kruimeltje, de musical (8+) 15

ZA 12 NOV ‘22  Tim Akkerman & The Ivy League 16

ZO 13 NOV ‘22  Muziekvereniging St. Jan Meddo 16

WO 16 NOV ‘22  Lebbis 16

WO 16 NOV ‘22  Buiten de lijnen, het mysterie Mondriaan 16

ZA 19 NOV ‘22  Blind Date 17

ZO 20 NOV ‘22  Chimaera Trio 17

DO 24 NOV ‘22  Top 2000 Live Band 17

ZA 26 NOV ‘22  Evolutio 19

ZO 27 NOV ‘22  Superjuffie (6+) 19

DO 1 DEC ‘22  Zo Vader Zo Zoon – Jon van Eerd e.a.  21

ZA 3 DEC ‘22  Cameretten Festival 21

DI 6 DEC ‘22  Grijs Gedraaid 21

D0 8 DEC ‘22  Hotel Spijkers 22

VR 9 DEC ‘22  Heinoos doet Normaal  22

ZO 11 DEC ‘22  De waanzinnige boomhut

    van 52 verdiepingen (7+) 22

MA 12 DEC ‘22  Helligen Hendrik 23

DI 13 DEC ‘22  Helligen Hendrik 23

VR 16 DEC ‘22  Dutch Eagles  23

ZA 17 DEC ‘22  Excelsior 23

ZO 18 DEC ‘22  Excelsior 23

ZO 18 DEC ‘22  Ekaterina Levental 23

WO 21 DEC ‘22  Rudolph’s Bakery Live  25

WO 21 DEC ‘22  Alex Ploeg 25

VR 23 DEC ‘22  De Kast 25

WO 28 DEC ‘22  De Wintergruffalo (3+) 25

ZO 8 JAN ‘23  KWOV 27

DO 12 JAN ‘23  Nina de la Parra 27

VR 13 JAN ‘23  Sympathy for the Devil (Stones Sessions) 27

ZA 14 JAN ‘23  Opvliegers 28

ZA 14 JAN ‘23  Rob Scheepers 28

ZO 15 JAN ‘23  Trio Il Suono del Sogno 28

DO 19 JAN ‘23  Kirsten van Teijn 29

VR 20 JAN ‘23  The Wieners 29

ZA 21 JAN ‘23  Concordia Kotten 29

DO 26 JAN ‘23  Koefnoen Live 31

DO 26 JAN ‘23  Ocobar 31

VR 27 JAN ‘23  Marlijn Weerdenburg & band 33

ZA 28 JAN ‘23  Nathalie Baartman 33

ZO 29 JAN ‘23  Winterdrums 33

 datum                                          voorstelling pag.  datum                                         voorstelling pag.

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUARI
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DO 2 FEB ‘23  Omdenken 35

DO 2 FEB ‘23  Fuad Hassen 35

VR 3 FEB ‘23  Fabian Franciscus 35

WO 8 FEB ‘23  Maiden UniteD  36

DO 9 FEB ‘23  Hendrik Groen 36

DO 9 FEB ‘23  A Tribute to Willy Nelson 37

VR 10 FEB ‘23  Rundfunk 37

ZA 11 FEB ‘23  Very Best of the Dire Straits 37

DO 16 FEB ‘23  Henry van Loon 39

VR 17 FEB ‘23  Het Grote Grand Prix Circus 39

VR 17 FEB ‘23  Zoutmus 40

ZO 19 FEB ‘23  Nadja Filtzer & Leo Bouwmeester 40

DO 23 FEB ‘23  Ton Kas 40

VR 24 FEB ‘23  Huub Stapel 41

VR 24 FEB ‘23  Beth & Flo 41

ZA 25 FEB ‘23  The Fortunate Sons 41

WO 1 MRT ‘23  Juf Roos (2+) 43

DO 2 MRT ‘23  Checkpoint Charlie 43

VR 3 MRT ‘23  The African Mama’s 43

ZA 4 MRT ‘23  Cry me a Riverband  44

ZO 5 MRT ‘23  De Regels van Floor (8+) 44

WO 8 MRT ‘23  Delusion – Jennifer Romen Dance Company 44

DO 9 MRT ‘23  Peter Heerschop  & Viggo Waas 45

VR 10 MRT ‘23  Paul de Leeuw 45

ZA 11 MRT ‘23  Classic WM 45

VR 17 MRT ‘23  Sting & The Police Tribute 47

ZA 18 MRT ‘23  Yentl & De Boer  47

Z0 19 MRT ‘23  Thunder from Downunder (18+) 47

Z0 19 MRT ‘23  Oleg Lysenko en Hans Boland  48

VR 24 MRT ‘23  Slagerij van Kampen 48

ZA 25 MRT ‘23  70’er Jahre Schlager Show 48

D0 30 MRT ‘23  Daniël Lohues 49

VR 31 MRT ‘23  Ellen ten Damme 49

ZA 1 APR ‘23  Rene van Meurs 51

VR 7 APR ‘23  A Tribute to James Brown 51

ZA 8 APR ‘23  Thijs Kemperink 51

DI 11 APR ‘23  Nienke Plas 52

DO 13 APR ‘23  Laura H. – Toneelgroep Oostpool  52

VR 14 APR ‘23  Merijn Scholten 52

ZA 15 APR ‘23  Motel Westcoast 53

ZA 15 APR ‘23  Eendracht 53

ZO 16 APR ‘23  Gauguin Ensemble 53

WO 19 APR ‘23  The Mousetrap 55

DO 20 APR ‘23  Steven & Jamie Kazan 55

VR 21 APR ‘23  Tis Hier Geen Hotel - Deel 2 55

W0 3 MEI ‘23  Brandweerman Sam (2+) 57

D0 4 MEI ‘23  Rutger de Vries – Herdenkingsconcert 57

VR 5 MEI ‘23  Leids Cabaret Festival Finalisten 57

ZA 6 MEI ‘23  Huisvrouwen bestaan niet 58

D0 11 MEI ‘23  Richard Groenendijk 58

VR 12 MEI ‘23  Diamanten der Volksmusik 58

D0 18 MEI ‘23  Assepoester (4+) 59

VR 19 MEI ‘23  Patrick Laureij 59

ZA 20 MEI ‘23  Martine Sandifort 59

D0 25 MEI ‘23  Bas Birker 61

VR 26 MEI ‘23  Patrick Nederkoorn 61

ZA 3 JUNI ‘23  Boys won’t be Boys 61

ZA 10 JUNI ‘23  WJMT Harlekijn 63 

ZO 11 JUNI ‘23  WJMT Harlekijn 63

 datum                                          voorstelling          pag.  datum                                          voorstelling pag.

FEBRUARI APRIL

MEI

JUNI

WACHTLIJST

MAART

ZA 8 OKT ’22  The Very Best of the Bee Gees 

VR  18 NOV ’22 Ronald Goedemondt 

VR 2 DEC ’22 Queen Must Go On 

DI 21 FEB ’23 Fred van Leer 
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Word vriend van De Storm
Draagt u ons theater een bijzonder warm hart toe? Word dan onze 
vriend! Uw bijdrage is zeer waardevol voor het behoud van cultuur 
in de regio en voor een mooie, brede programmering met ruimte 
voor talent. Met een prachtig nieuw seizoen voor de boeg hopen wij 
uiteraard op uw vriendschap.
Een vriendenkaart kost 25 euro en is een heel seizoen geldig. 
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een extra bedrag te doneren.

Vriendenvoordelen: 
• U krijgt voorrang op de kaartverkoop bij de start van het nieuwe   
 theaterseizoen.
• U ontvangt uitnodigingen voor speciale vriendenactiviteiten zoals   
 de seizoenspresentatie.
• U ontvangt drie maal per jaar de speciale vrienden-nieuwsbrief.
• U ontvangt een korting op onze Mondriaankaart.
• U wordt als eerste op de hoogte gebracht van bijzondere   
 bijboekingen.

Voorwaarden 
De vriendenkaart kost € 25,- per jaar en geldt voor 2 personen. Met een vriendenkaart kan één Mondriaankaart met korting aangeschaft worden 
(€95,- ipv € 115,-). De vriendenkaart seizoen 2022/2023 kan gedurende het hele seizoen aangeschaft worden en is geldig t/m 31 mei 2023. De 
vriendenkaart wordt niet automatisch verlengd. Door vriend te worden geeft u toestemming om per e-mail op de hoogte gehouden te worden 
van bijboekingen, en speciale aanbiedingen en activiteiten voor vrienden.

Sinds dit jaar is het mogelijk om een persoonlijke omgeving aan te 
maken op onze website, we noemen dit ‘Mijn Theater’. Hierin staan al 
uw tickets overzichtelijk bij elkaar. Een account maakt u eenvoudig 
aan - ook als u al jaren klant bij ons bent. In uw account vindt u 
naast uw tickets ook uw aanmeldingen voor een wachtlijst en uw 
persoonlijke tegoed.

De eerste keer registreren
•  Op onze website staat rechts bovenin ‘Mijn Theater’. Hier kunt u  

zich registreren, of aanmelden indien u al een account heeft. 
• Kies voor registreren en vul uw e-mailadres in. Kies ook uw eigen  

wachtwoord.
• Na registratie ontvangt u een e-mail met een 4-cijferige code om  

uw inschrijving te bevestigen. 
• Vul de ontvangen code in en rond de registratie af. U bent  

vervolgens direct ingelogd.

Gebruik het e-mailadres waarmee u bij ons de kaarten besteld 
heeft. Uw e-mailadres wijzigen? Neem dan contact op met onze 
theaterkassa.

Persoonlijke online omgeving: Mijn Theater 

Hier komt advertentie 1/4 liggend
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 Zonder Mondriaankaart  Met Mondriaankaart Met Mondriaan- én Vriendenkaart

Jan Beuving € 21,50 € 0,00 € 0,00

Ridders van Gelre € 21,50 € 0,00 € 0,00 

Superjuffie  € 13,50 € 0,00 € 0,00

Cameretten Finalisten € 19,50 € 0,00 € 0,00

Rob Scheepers € 19,50 € 0,00 € 0,00

Buddy Holly tribute € 19,50 € 0,00 € 0,00

Zoutmus € 21,50 € 0,00 € 0,00

Merijn Scholten  € 19,50 € 0,00 € 0,00

Steven & Jamie Kazan € 19,50 € 0,00 € 0,00

Totaal € 175,50 € 115,00 € 95,00

Nieuw! Mondriaankaart
Dit seizoen introduceren wij de Mondriaankaart. Met deze kaart kunt 
u voor slechts € 115,- onbeperkt genieten van alle professionele 
theatervoorstellingen in onze Mondriaanzaal. En dat een heel 
theaterseizoen lang!
In de Mondriaanzaal, onze kleine zaal, programmeren wij ieder 
seizoen een gevarieerd programma. Dit is dé plek waar talent een 
podium krijgt, maar ook waar bekende artiesten u in intieme setting 
verrassen met de mooiste voorstellingen.

Hoe werkt het? 
Op de eerste dag van elke maand ontvangt u van ons een e-mail 
met daarin een overzicht van de voorstellingen die u op dat 
moment kunt boeken. Als u een keuze heeft gemaakt kunt u met 
de vouchercode op uw Mondriaankaart per voorstelling één ticket 
boeken. Dit kan via onze website of via onze theaterkassa.

Vriend van ons theater? 
Goed om te weten: met een Vriendenkaart kan één Mondriaankaart met 
korting aangeschaft worden.  U betaalt dan € 95,- in plaats van € 115,-. 

Scan de QR code 

om direct online uw 

Mondriaankaart te kopen. 

Voorbeeld
Stel u bestelt:

+ + +

�60,-voordeel �80,50
voordeel
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Eugelink - te Kortschot

Europalaan 117, 7102 AC Winterswijk Tel.: (0543) 51 58 54

Openingstijden: ma. 13.30 - 18.00 uur  di. t/m do. 9.30-18.00 uur 
vr. 9.30-21.00 uur  za. 10.00-17.00 uur
info@citywonen.com   WWW.CITYWONEN.COM

Alles onder één dak
voor de inrichting van uw huis

Een keur aan ideeën!

Zeer ruime collectie:
• klassieke en moderne
 meubelen
• slaapkamermeubelen
• parket en laminaat
• tapijt, vinyl en gordijnen
• zonweringen

Ook voor projectinrichting

zijn wij het juiste adres!
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Muziekvereniging Crescendo bestaat 75 jaar en dat moet natuurlijk 
gevierd worden! Geniet van een bijzonder jubileumconcert met een 
speciaal gastoptreden van Trijntje Oosterhuis. Crescendo laat deze 
avond horen dat fanfaremuziek zeer veelzijdig kan klinken. Het wordt 
een groots muziekspektakel voor jong en oud, met veel herkenbare 
muziek en medewerking van de slagwerkgroep. 

Yentl Flavour brengt op indrukwekkende wijze een muzikale 
voorstelling rond teksten van Etty Hillesum. Etty werd bekend door 
de publicatie van haar dagboek, 38 jaar nadat zij werd vermoord. 
Haar leven eindigt in de gaskamers van Auschwitz. De mooie 
muziek, veelal Jiddisch, maakt de voorstelling tot een intense 
belevenis. Yentl Flavour bestaat uit Anna Maria Roos, zang, Judith 
Richel, viool, en Allert van der Heijden, gitaar.

Jan Beuving won twee Annie M.G. Schmidtprijzen, een Willem 
Wilminkprijs, een Neerlands Hoop en zijn laatste soloprogramma 
Rotatie werd genomineerd voor een Poelifinario. De pers was 
superlatief: ‘Knappe grappen en puntgave liedjes’ (de Volkskrant), 
‘Origineel, grappig en ontroerend’ (NRC) en de Theaterkrant schreef: 
‘een programma dat de perfectie benadert’. 
In Restante onderzoekt Jan samen met pianist Tom Dicke 
alles wat blijft. Oh, en niet geheel onbelangrijk: er zit een goed 
verhaal over Winterswijk in. Meer dan genoeg redenen om deze 
prachtvoorstelling in uw agenda te zetten!

ZA 24 SEPT
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 27,50

ZO 25 SEPT
Doopsgezind Kerkje | 16.30 uur | € 15,00

DO 29 SEPT
Mondriaanzaal | 20.30 uur | € 21,50

Crescendo Ratum Yentl Flavour     

Jan Beuving      

met Trijntje Oosterhuis Reikhalzen naar het leven  

Restante 

theaterconcert klassiek

cabaret & kleinkunst

De persoonlijke favoriet van Marijt: 
“Jan en Tom schrijven de mooiste 
theaterliedjes en maken altijd 
een voorstelling die je bijblijft!”
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 Misterstraat 63, 7101 ET  Winterswijk  T:  0543 - 51 24 12   E: info@holdersmedia.nl

• Houten speelgoed • Houten speelgoed 
• Kraamcadeau’s• Kraamcadeau’s
• Maileg • Maileg 

v.o.f.

IJsselstraat 3
7103 EG  Winterswijk

IJsselstraat 3 - 7103 EG Winterswijk T. 0543 - 569777
E. info@terweme.nl  www.terweme.nl

GenietGeniet van de veelzijdigheid van
Bakkerij ter Weme

Bij bakkerij ter Weme kunt u 
dagelijks vers uw lunch bestellen. 

Op onze website kunt u online uw belegde broodjes 
bestellen. Voor 17.00 uur gebeld, volgende dag bezorgd. 

Wij gebruiken alleen verse ingrediënten 
van topkwaliteit en dat proeft u! 

Ook voor de zakelijke lunch!Ook voor de zakelijke lunch!

M I S T E R S T R A A T  7 9  
T H E  M O S T  C O L O U R F U L L  S H O P  I N  T O W N

 
S H O P  2 4 H  O N L I N E  W W W . S - T E R . N L

Contact
Wooldstraat 61, 7101 NN Winterswijk

(0543)745300

info@blend61.nl

Follow us
Wil je niets missen? Blijf dan 

op de hoogte en volg ons!

LUNCH
Bij Blend 61 kun je niet alleen genieten 
van heerlijke koffie met huisgemaakt 
gebak, maar ook van een eigentijdse 
lunch. We werken alleen met de mooiste 
producten en de beste ingrediënten.

www.blend61.nl

r e s e rv e r e n ?
tel: 0543 745300

info@blend61.nl

DINER
Dineren bij Blend 61 staat voor puur en 
intens genieten. Onze menukaart bestaat 
uit verschillende gerechten in kleinere 
porties, welke allemaal individueel 
besteld kunnen worden, maar ook 
uitermate geschikt zijn om te delen.

DRANKENKAART
Bij Blend 61 besteden we veel tijd en 
aandacht aan de dranken. We serveren 
mooie, bijpassende wijnen, strak getapte 
Brand (speciaal)biertjes en een goed glas 
champagne ontbreekt ook niet. 

welkom
bij 

blend 61

enjoy
food &

wine

Oogcentrum Eibergen

, Grijze staar (cataract)

, Verhoogde oogdruk/glaucoom

, Maculadegeneratie

, Netvliesaandoeningen

, Oogleden: operatief en niet-operatief

, Hoornvliesaandoeningen

, Diabetes gerelateerde aandoeningen

, Glasvochtvertroebelingen (mouches volantes)

, CBR keuringen

Wij opereren in ons eigen operatie- en lasercentrum 
Euregio Vision in Vreden (D).

Uw oogspecialisten in de Achterhoek voor 
oogheelkundige behandelingen waaronder:

Oogcentrum Eibergen, Nijverheidsstraat 8 - 04
7151 HN Eibergen, Telefoon 0545 47 80 80
info@oogcentrum-eibergen.nl
www.oogcentrum-eibergen.nl

OOGCENTRUM
EIBERGEN

Advertentie_92 x 135 print - Euregio.indd   1 05.07.22   17:00
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Alle problemen leken als sneeuw voor de zon verdwenen. Als 
iemand klaar was voor een leven na corona, was het Thijs wel. Toch 
jammer dat zijn onhandelbare coronapuppy de compleet nieuwe 
inboedel sloopt, waardoor hij alsnog thuis moet zitten. In Meer dan 
mogelijk zoekt Thijs van de Meeberg, te midden van een levend, 
komisch en troostrijk decor, naar een manier om van waarde te zijn. 

In Verder vertelt Simone haar persoonlijke verhaal over de afgelopen 
jaren, waarin ze heeft moeten ontdekken hoe het is om alleen verder 
te gaan. 

“Gesteund door twee voortreffelijke muzikanten levert Kleinsma in Verder een 
kunststukje af. Ze scheert speels langs zware onderwerpen zonder deze tekort 
te doen. Het ene moment is het uiterst gevoelig, het andere moment krijgt ze 
met haar komisch talent de zaal moeiteloos aan het lachen. Geen moment 
verliest ze de aandacht van haar publiek.” - AD

De samenspeelgroep en het Lego-orkest van Muziekvereniging 
Crescendo Ratum, beide onder leiding van Henrike Oonk, geven deze 
middag een prachtig jubileumconcert. Ze vieren het 75-jarig bestaan 
van de vereniging. Medewerking aan dit concert wordt verleend door 
gemengd koor Kiddoesj uit Beltrum onder leiding van Hugo Klein 
Severt. Zowel de orkesten als het koor zullen ieder afzonderlijk, als alle 
drie gezamenlijk van zich laten horen deze middag. 

Dit najaar dubbelt Kim Schuddeboom met Jasper van der Veen. Kim 
is regelmatig te zien bij Comedytrain. Nu gaat ze voor het eerst het 
podium op met een avondvullende stand-upshow. Een nieuwkomer 
om niet te missen! Jasper won in 2019 de jury- en publieksprijs van 
Leids Cabaret Festival. Zijn eerste voorstelling Het dreigt volslagen 
goed te komen was een groot succes! Jasper zit weer propvol 
grootse plannen, sterke grappen en prachtige verhalen.

DO 6 OKT
Mondriaanzaal | 20.30 uur | € 19,50

VR 7 OKT
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 33,50

ZO 9 OKT
Rabobankzaal | 14.30 uur | € 10,00

ZA 8 OKT
Mondriaanzaal | 20.30 uur | € 20,00

Thijs van de Meeberg  

Simone Kleinsma  

Crescendo’s 
Diamanten Jubileum 

Schuddeboom & van der Veen 

Meer dan mogelijk  

Verder   

Ongeschreven | Niet gehinderd door enige kennis

cabaret   

theaterconcert

theaterconcert

cabaret & comedy 

     
AD/De Gelderlander

      dubbel-
 programma
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In Gewoon Willem brengt Waylon een ode aan zijn ‘wortels’. Waylon 
mocht het dan jarenlang als zijn missie beschouwen om Americana 
en country naar Nederland te halen, hij is en blijft gewoon een 
oer-Hollandse jongen van Apeldoornse bodem. In zijn theatershow 
vertelt hij over zijn eigen leven en duikt hij dieper in de wereld van de 
Nederlandse popmuziek. Zo zingt hij naast eigen nummers ook werk 
van onder anderen André Hazes en Robert Long.

Golvend, kabbelend, stil. Onstuimig of juist bezinnend. Water 
symboliseert alles wat stroomt, onze gevoelens, verbeelding en 
emoties. Met Introdans-premières van de koningin van het minimalisme 
Lucinda Childs (Océana), hypnotiserende dansmeester Sidi Larbi 
Cherkaoui (Harbor Me) en de nieuw bij Introdans aangetrokken Manuel 
Vignoulle (EARTH). Ook is de publieksfavoriet Azul te zien van de uit 
eigen gelederen voortgekomen Jorge Pérez Martínez.

Choreografen: Sidi Larbi Cherkaoui, Jorge Pérez Martínez, Manuel Vignoulle, 
Lucinda Childs.

Vergeet het Binnenhof en de Amsterdamse grachtengordel, het 
mooiste historische verhaal speelt zich hier af, in Gelderland. Op 
humoristische en prikkelende wijze nemen historicus René Arendsen 
en schrijver Bas Steman (bekend van de tv-serie Ridders van Gelre) 
u mee door de sprookjesachtige, spannende en meeslepende 
geschiedenis van onze provincie. Na deze druistige vertelling is uw 
kijk op de ‘vaderlandse’ geschiedenis voorgoed veranderd.

VR 14 OKT
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 40,00

ZA 15 OKT
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 26,50

ZA 15 OKT
Mondriaanzaal | 20.30 uur | € 21,50

Waylon 

Introdans

Ridders van Gelre    

Gewoon Willem

Aqua

Bas Steman & René Arendsen 

theaterconcert

dans & ballet

theatercollege
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Ksenia Kousmenko en Servaas Jansen zijn zijn beiden pianodocent. 
Dit is een bijzonder project van Kouzmenko met Tsjechische muziek 
voor een pianosolo van onder andere Suk en Janácek. Een ander 
gedeelte van het programma zal bestaan uit een combinatie van 
muziek en poëzie. Jansen leest enkele van zijn ‘zomergedichten’ 
en Ksenia speelt daar korte sfeervolle pianostukken bij van 
verschillende Tsjechische componisten uit eigen werk.

Na het in de pers bejubelde en voor de Neerlands Hoop genomi-
neerde debuut Lijmen, waarin Lander Severins en Myrthe van Velden 
hun symbiotische liefde tot op het bot analyseerden, is er nu de 
tweede cabaretvoorstelling van Grof Geschud: Broeden. De relatie 
hield geen stand, het duo wel. Althans voorlopig. Wees getuige van 
een hilarische en ontroerende poging van deze ex-geliefden om 
zichzelf te verlossen van de verpletterende angst om verlaten te zijn.

Weer een fantastisch Heartbeat Concert in de Jacobskerk met 
Crystal Dream U2 Experience. Soundscapes, beats, analoge synths, 
akoestische klanken en rockende gitaren verpakt in een dynamische 
show met de grootste hits van de populaire Ierse rockband U2.
In het voorprogramma spelen Yara Beeks (zang & gitaar) en Floortje 
Looman (zang & piano).

Het succes vanuit de steengroeve maar nu met de magie van het 
theater. Dit is de kans om u opnieuw – of voor het eerst! – te laten 
betoveren door MZN8D.  Met dit jaar nóg meer romantiek en humor, 
spectaculaire dans en nieuwe muziek. Van Backstreet Boys tot 
Nirvana en van Britney Spears tot Dolly Parton; deze nacht wordt een 
feest om nooit te vergeten!

Choreograaf: Tim Aafjes | Muzikaal leider: Dennis Weelink | Regie: Jasper Korving

ZO 16 OKT
Doopsgezind Kerkje | 16.30 uur | € 15,00

WO 19 OKT
Mondriaanzaal | 20.30 uur | € 18,50

ZA 22 OKT
Jacobskerk | 20.30 uur | € 17,50

DO 27, VR 28, ZA 29, ZO 30 OKT
Rabobankzaal | do t/m vr 20.15 uur | zo 14.30 uur | € 37,50

Kouzmenko & Jansen 

Grof Geschud    

Heartbeat Concert   

Winterswijks Muziek Theater 

Fenêtre sur le Jardin

Broeden   

Met Crystal Dream U2 Experience  

MZN8D 

klassiek

cabaret

concert

muziektheater

Genomineerd 
voor de 

cabaretprijzen!
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VANOMMENMANNENMODE

CAVALLARO NAPOLI -  KOLL3KT

CAMOUFLAGE - BLAUER - STRELLSON

DSTREZZED - DRYKORN - LACOSTE - MASON’S

GOOD PEOPLE - LES DEUX

WOOLDSTRAAT 36  WINTERSWIJK

WWW.MANNENMODE.COM

SANTONI - MICHAEL KORS  - GUESS  - THE HOFF BRAND - PHILIPPE MODEL - ELENA IACHI  - VERSACE - PREMIATA - HOGAN - UGG

MISTERSTRAAT  29  WINTERSWIJK   T .  0543  512285   WWW.OXENER-WINTERSWIJK.NL
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Het Amsterdams Kleinkunst Festival is, naast Cameretten en het 
Leids, een van de belangrijkste cabaret- en kleinkunstfestivals van 
het land. De nieuwe generatie cabaretiers staat te trappelen om de 
Nederlandse podia te beklimmen en hun finaleprogramma te tonen 
vol humor, ontroering en verrassing!

Met: winnares Valentina Tóth en finalisten Collin Edson en Britt van Tooren. 

Al zes jaar lang treden de Diamanten der Volksmusik op 
in Winterswijk met grote namen uit de Duitse volks- en 
Schlagermuziek. Zo komt zanger en entertainer Bata Illic, bekend 
van zijn hit ‘Michaela’ zijn hits ten gehore brengen. Ook de bekende 
Oostenrijkse zangeres Acarina brengt met haar charme en mooie 
stem het publiek in vervoering. Peter Rulof, Michel Wolsink en 
natuurlijk ook Sanny – Die Stimme der Berge, ontbreken niet.  

Door de besneeuwde straten ergens in Nederland zwerft Kruimeltje; 
een vrolijke en ondeugende straatjongen van 10 jaar. Helemaal 
alleen, op zoek naar zijn vader en moeder. Ondanks alles blijft hij 
positief en loopt hij zingend en fluitend de straten door. Bij kruidenier 
Wilkes vindt Kruimeltje, samen met zijn vriend Noor de straathond, 
eindelijk een echt thuis. Wat schetst zijn verbazing? Zijn vader en 
Wilkes blijken oude jeugdvrienden te zijn geweest! Zou Wilkes 
kunnen helpen bij het vinden van zijn vader? 
Kruimeltje is een echte feel-good familiemusical gebaseerd op de 
bekende klassieker van Chris van Abcoude. Laat u verwonderen door 
een musical vol vriendschap, avontuur en leuke liedjes.

DO 3 NOV
Mondriaanzaal | 20.30 uur | € 18,50

VR 4 NOV
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 29,00

ZA 5 NOV
Rabobankzaal | 19.00 uur | € 22,50

Amsterdams Kleinkunst Festival       
Finalistentournee  

Diamanten Der Volksmusik

Kruimeltje, de musical (6+)

cabaret & kleinkunst  

theaterconcert

familiemusical

Ontdek 
de grootste

 talenten!

De feelgood 
familiemusical

 van het jaar!
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Singer-songwriter Tim Akkerman verliet in 2009, na 10 jaar leadzanger 
te zijn geweest, de Haagse rockband DI-RECT en ging solo verder. 
Al twee decennia lang maakt hij een muzikale zwerftocht. Om 
dat te vieren is er nu Tim 20 Akkerman, een voorstelling die zo rijk 
aan ingrediënten is, dat de avond een smaakvolle melting pot van 
muzikale elementen is. Het wordt een ode aan de rockmuziek en de 
liefhebbers daarvan, in alle mogelijke smaken.

De fanfare van muziekvereniging Sint Jan gaat eind november 
weer op concours. Ter voorbereiding hierop geven zij een try out 
concert in onze Mondriaanzaal. Dit doen zij in samenwerking met het 
slagwerkensemble van de vereniging. Een heerlijke invulling voor uw 
zondagmiddag. 

Lebbis (Hans Sibbel) keert terug in de theaters met De Ziel, het derde 
deel uit zijn trilogie De Bovengrens. Op humoristische wijze bespreekt 
de komiek het ongrijpbare van de ziel, wat dat ook moge zijn… Volgens 
Amerikaans onderzoek, aan het begin van 20ste eeuw, zou de menselijke 
ziel slechts 21,3 gram wegen. Dat gelooft Lebbis niet. Het onderzoek is 
ook nooit meer herhaald. Dat snapt de komiek dan weer wel. Toch wil hij 
het in zijn show maar wat graag over de ziel hebben. 

In deze voorstelling duikt theatermaakster en actrice Julika Marijn 
met pianist en componist Rembrandt Frehrichs in het leven van 
de kunstenaar wiens 150ste geboortejaar dit jaar uitgebreid gevierd 
wordt. Mondriaan was een groot muziekliefhebber en ritme is 
cruciaal in zijn werk. Door kennis te maken met verschillende 
personages uit zijn leven, visuals en nieuwe muziekcomposities 
leren we met andere ogen kijken naar het genie dat zichzelf keer op 
keer opnieuw wist uit te vinden.

ZA 12 NOV
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 23,50

ZO 13 NOV
Mondriaanzaal | 15.00 uur | € 10,00

WO 16 NOV
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 22,50

WO 16 NOV
Mondriaanzaal | 20.30 uur | € 21,50

Tim Akkerman & The Ivy League       

Sint Jan Meddo         

Lebbis

Tim 20 Akkerman

De Ziel

Buiten de lijnen, 
het mysterie van Mondriaan    

theaterconcert

theaterconcert (try out)

cabaret

muziektheater

    
NRC
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Blind Date is een nieuwe musical comedy voor iedereen die 
verliefd was, is, of het nog moet worden en steekt de draak met de 
ongelukken en fouten van blind dates. Een avond vol herkenbare 
situaties, gênante toestanden en bizarre omstandigheden. We 
volgen Bob en Jenny op hun allereerste date. Twee dolende en 
eenzame zielen die zo veel liever tegen iemand aan zouden kruipen 
op de bank bij een goede Netflix-serie dan weer een avond alleen te 
zitten. We volgen het ongemak en de gênante momenten die horen 
bij zo’n eerste ontmoeting…

Het Chimaera Trio bestaat uit Annemiek de Bruin (klarinet), Irene 
Kok (cello) en Laurens de Man (piano). Zij brengen de mooiste 
Duitse Romantiek in kamermuziekformaat. Robert Schumann, de 
intense romanticus met een krankzinnig randje, en zijn geliefde Clara 
ontdekten al vroeg het genie Johannes Brahms. Als geen ander 
combineerde Brahms de klassieke idealen met een romantische 
expressie. Clara bleef een goede vriendin voor de rest van zijn leven.

Meer dan 150.000 muziekliefhebbers passeerden de theaterkassa 
sinds de brainstorm van de toenmalig Radio2 baas en 
theaterproducent Peter Groot Kormelink. Ondertussen is de show 
uitgegroeid tot een energieke adolescent: de Top 2000 Live! ‘Never 
change a winning team’ is daarom ook het motto van Top 2000 Live. 
Dit jaar met een extra feestelijke aflevering!

ZA 19 NOV
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 33,50

ZO 20 NOV
Doopsgezind Kerkje | 16.30 uur | € 15,00

DO 24 NOV
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 26,50

Brigitte Heitzer, Freek Bartels e.a. 

Chimaera Trio  

Top 2000 live

Blind date     

Duitse Romantiek      

musicalcomedy 

klassiek

theaterconcertBuiten de lijnen, 
het mysterie van Mondriaan    

     laatste
 kaarten

Met Tjindjara
 (Voice of Holland 

Finaliste!)
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Technopark 18  |  7102 JM Winterswijk  
Telefoon: 0543-512094    www.baderie.nl

Technopark 18  |  7102 JM Winterswijk  
Telefoon: 0543-512410    www.destruker.nl

De Struker Keukens en 
Baderie Winterswijk 
design, perfectie en 
oplevering tot in de 
kleinste details
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   De Struker Keukenmeesters
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De Toren van Geluid brengt de avonturen van Superjuffie naar 
theater. Is er een dier in gevaar? Dan verandert juf Josje in 
Superjuffie. Als ze een krijtje opeet, krijgt ze plots superkrachten 
en kan ze de dieren in nood redden. Haar leerlingen en 
conciërge Hakim ontdekken al snel haar unieke gave. Ze 
beloven gelukkig niks tegen de strenge directeur te vertellen... 
Ondertussen heeft de dierentuin de hulp van Superjuffie hard 
nodig. Zou ze op tijd komen?

ZO 27 NOV
Mondriaanzaal | 15.00 uur | € 13,50

De Toren van Geluid (6+) 
Superjuffie  

jeugd & familie  

Dagelijks maakt u zo’n 35.000 keuzes. Van 
onbeduidende besluiten tot levensbepalende 
beslissingen.

Laat u in de dansvoorstelling Brief meevoeren in 
een terugblik op het leven. Zou u als u alles over 
kon doen dezelfde keuzes maken? Zou u dezelfde 
persoon zijn in andere omstandigheden? En bent u 

tevreden met de persoon die u bent geworden?
Van energiek tot verstilling, van spektakel tot 
bezinning; in een bijzondere fusie van dansstijlen 
nemen de dansers van Evolutio u in een theatrale 
voorstelling mee in een verleden met pesterijen, 
onzekerheid, depressie en eenzaamheid, maar 
ook een leven gevuld met plezier, vriendschap en 
liefde.

ZA 26 NOV
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 22,50

Evolutio
Brief

dans & ballet 

Gebaseerd op de gelauwerde kinder-
boekenreeks van Janneke Schotveld 

en illustratrice Annet Schaap.
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Ontbijt - Lunch  
Borrel - Diner

Markt 11  |  7101 DA Winterswijk  |  T.: 0543 512 121  |   www.stadmunster.nl

Verrassend culinair voor een prettige prijs.

Hotel- Restaurant Stad Munster

pa� ie �� r 
gas� eerschap

Ook voor uw

• Hightea

• Highwine 

• Familiediners 

• Feesten

 Bocholtsestraat 85-A  Winterswijk
 0543 - 52 31 56   (aangepaste openingstijden)

 www.greversvloeren.nl

Hout  |  Kurk  |  Laminaat  |  Pvc  |  Etc 

Ekoplaza Winterswijk | Roelvinkstraat 33, 7101 GN  Winterswijk 

DE 
BIOLOGISCHE 
SUPERMARKT

www.tesellebouw.nl
info@ tesellebouw.nl

Tel. 0543-514 775    Winterswijk

www.tesellebouw.nl    Tel.  0543-514 775

www.tesellebouw.nl    Tel.  0543-514 775
www.tesellebouw.nl    Tel.  0543-514 775
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Harrie Vermeulen woont bij zijn succesvolle zoon in huis. Maar, hoe 
slim en geslaagd zoonlief ook is in het zakenleven, zo naïef is hij dat 
privé. Zijn arrogante en zelfingenomen secretaresse is vastberaden 
junior aan de haak te slaan. En daar kan ze de kritische ogen van 
vader Harrie niet bij gebruiken…
Met Zo Vader Zo Zoon! waait er dit seizoen een wervelwind van 
dolkomische en hilarische situaties door het theater. Jon van Eerd 
laat zich wederom van zijn meest grappigste kant zien.

Met: Jon van Eerd, Nandi van Beurden, Joey Schalker e.a. 

De finalisten van Cameretten 2022 trekken langs theaters, poppodia 
en cultuurcentra om hun (prijswinnende) voorstelling aan u te 
tonen. Ongemakkelijke sketches, herkenbare typetjes en hilarische 
grappen: tijdens de finalistentour komt van alles voorbij. Alsof u 
op een toverbal sabbelt. En u kunt voortaan zeggen: ‘Ik heb die 
komieken gezien voordat ze stadions uitverkochten.’

DO 1 DEC
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 34,50

ZA 3 DEC
Mondriaanzaal | 20.30 uur | € 19,50

Jon Van Eerd e.a.             

Zo Vader Zo Zoon! 

Finalistentournee

Camerettenfestival 

toneelkomedie  

cabaret

Grijs Gedraaid is genieten voor alle generaties! Deze voorstelling 
verbindt jong én oud door middel van muziek, beweging en creatie. 
Het is de perfecte gelegenheid om uw (groot)ouders, buurman of 
tante te trakteren op een unieke ervaring! 
De voorstelling wordt geopend door Marcel Veenendaal, zanger 
van DI-RECT, onder begeleiding van het strijkorkest Kamerata Zuid. 
Eigen nummers worden afgewisseld met klassieke muziek en 
oudhollandse liedjes. Meezingen mag! Daarna komt u in beweging 
onder begeleiding van choreograaf Andrew Greenwood. Het einde 
van de voorstelling bestaat uit een verrassende activiteit: welke 
muziek heeft u vroeger grijs gedraaid?

DI 6 DEC
Rabobankzaal | 13.30 uur | € 24,50

Kamerata Zuid & 
Marcel Veenendaal (DI-RECT)       
Grijs Gedraaid    

muziektheater
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Na het winnen van de Annie MG Schmidtprijs 2021 voor het nummer 
Welkom Thuis is Joost klaar voor het grote publiek! Welkom dus. 
Hier, in Hotel Spijkers, ver weg van de waan en de sleur van alle 
dag, wordt eindeloos gezongen en gedanst, gelachen, gehuild en 
gedronken. Hier hoeft een mens nooit meer alleen te zijn. Hier zou u 
wel voor eeuwig willen blijven logeren.
Hotel Spijkers is een waar visueel, muzikaal en theatraal spektakel.

In deze theatershow krijgen klassiekers van de Achterhoekse band 
Normaal een eervolle en uiterst geschikte plek in de setlist. Inclusief 
nummers die toentertijd minder geschikt waren voor het grote 
podium. Verwacht geen beukende versterkers, bier & stro-taferelen, 
maar kijk uit naar een spectaculaire show met alle onvergetelijke 
NORMAAL-hits en een prachtig decor, video- en lichtshow. En dat 
alles vanuit uw luie stoel!

DO 8 DEC
Mondriaanzaal | 20.30 uur | € 23,50

VR 9 DEC
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 23,50

Joost Spijkers 

Heinoos doet Normaal 

Hotel Spijkers      

Høken in ‘t pluche!      

kleinkunst & muziektheater

theaterconcert

Ze zijn weer terug! Andy en Terry’s Boomhut is nu 52 verdiepingen 
hoog. Met zo mogelijk nog meer fantastische uitvindingen. En dat 
is maar goed ook want Andy en Terry moeten een groot raadsel 
oplossen - Meneer Grootneus is op mysterieuze wijze verdwenen!! 
Zo belanden de idioten in een waanzinnig avontuur met een 
hongerige rups, een vijandig groentekoninkrijk, een 100 jaar durende 
Ninja-slakken-reis en ontmoeten ze hun grootste vijanden: Groentes.

ZO 11 DEC
Rabobankzaal | 14.30 uur | € 19,50

Meneer Monster (7+)
De waanzinnige boomhut van 52 verdiepingen

jeugd & familie 

Genomineerd voor 
een Poelifinario

 Kleinkunst!

Naar het bekende
 boek van Andy Griffiths 

en Terry Denton
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Theatermaker Bert Eeftink maakte een Twentse Scrooge, met in de 
hoofdrol zijn alter ego Helligen Hendrik. Die speelt in deze productie 
de hardvochtige boer Hendrik Schrooten die alles en iedereen om 
zich heen schoffeert. Op kerstavond zit Hendrik moederziel alleen in 
zijn donkere boerderij, als ineens de geest van zijn overleden broer 
Herman zich aandient. Hij kondigt de komst van drie ‘Witte Wieve’ 
aan. Wat volgt is een reis door verleden, heden en toekomst…

Een fantastische avond vol tijdloze muziek met de Eagles van de lage 
landen. New Horizon is de nieuwe show van The Dutch Eagles. Zes 
bevlogen muzikanten voeren u mee op een onvergetelijke muzikale 
roadtrip door de 70’s. Met weergaloze gitaarsolo’s en meerstemmige 
zang zijn de hits en vergeten parels van toen weer helemaal van nu. 
Verken samen met The Dutch Eagles een nieuwe horizon van de 
Amerikaanse country rock.  

Het harmonieorkest van Muziekvereniging Excelsior neemt u mee 
naar de natuurwonderen die de wereld rijk is, maar ook naar de 
ingrijpende veranderingen hiervan. Het kleurrijke regenwoud, de 
kille ijskappen, de wonderlijke onderwaterwereld… De schoonheid 
van onze planeet komt nog meer tot zijn recht door de omlijsting 
met prachtige en pakkende muziek door het orkest van Excelsior. Zo 
afwisselend als de natuur is, zo ook is het muzikale programma.

Harpiste en mezzosopraan Ekaterina Levental brengt speciaal voor 
kerst een programma van dierbare stukken uit haar repertoire. Het 
is een gevarieerd programma met Russische en Franse gedichten, 
operafragmenten, Joodse thema’s en Engelse kersttraditionals. U 
hoort composities van onder andere Glinka, Rossini, Liszt, Ravel en 
Britten.  

MA 12 DEC & DI 13 DEC
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 24,50

VR 16 DEC
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 28,50

ZA 17 & ZO 18 DEC
Rabobankzaal | za: 20.15 uur | zo: 14.30 uur | € 17,50

ZO 18 DEC
Doopsgezind Kerkje | 16.30 uur | € 15,00

Scrooge met Helligen Hendrik  

Dutch Eagles   

Muziekvereniging Excelsior     

Ekaterina Levental    

De waanzinnige boomhut van 52 verdiepingen

New Horizon 

Schrooten, nen dondersen droadnaegel

Wonder der natuur 

Als ik droom… 

toneel

theaterconcert

theaterconcert

muziektheater

     laatste
 kaarten

13 dec:
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Beatrixpark 10  7101 BN  Winterswijk   Postbus 402  7100 AK  Winterswijk
T 0543 548 888  info@hobbelinkenbuitink.nl  www.hobbelinkenbuitink.nl

Vergelijk jezelf met een bloem: 
‘‘LET IT GROW”

MAYnd coaching 
Coacht sportievelingen in het 

ontplooien van hunzelf 

Ik heb een MISSIE 
Wanneer mensen wat mankeert aan hun lijf, 
twijfelen ze geen seconde of er een specialist naar moet kijken. 
Maar wanneer er mentaal iets aan de hand is met ze, 
is de eerste reactie altijd 'dat moet ik zelf oplossen'.
Dit is een belemmerende overtuiging! 
Daarom ben ik er om mannen en vrouwen te helpen met oplossen. 

mayndcoaching.com
May Hummelink - 24-uurs coaching online

Hét grote voordeel van Alfa is de combinati e van verschillende 
diensten onder één dak. Je kunt bij Alfa alti jd rekenen op 
deskundig advies op maat. Op een persoonlijke manier.

Sterk ondernemen!

Alfa Accountants en Adviseurs
Roelvinkstraat 1
7101 GN Winterswijk
088 253 3550
winterswijk@alfa.nl
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Rudolph van Veen neemt u mee in een geurende voorstelling waar 
u ook nog eens iets van opsteekt! Met anekdotes, mooie verhalen 
en kookdemo’s inspireert hij u om de heerlijkste dingen thuis op tafel 
te kunnen zetten. Multi-instrumentalist Diederick Ensink is te gast in 
de Bakery en steekt de meest iconische kerstmuziek in zijn eigen 
fonkelnieuwe jasje. Hij bakt natuurlijk mee en smeedt van alledaagse 
keukengeluiden nieuwe muziek. 

Eind 2019 vierde De Kast in originele bezetting haar 30-jarig jubileum in 
de AFAS te Amsterdam voor bijna 4.000 bezoekers! Dit was de aftrap 
van hun jubileumjaar en eindelijk kan nu het vervolg opgepakt worden 
met een feestelijke show vol met de allerbeste hits. De Kast 30 jaar is 
een ware reünie voor al die fans die de afgelopen 30 jaar de concerten 
bezocht hebben.  

In EGO zien we Alex ogenschijnlijk in zijn cabaret-element: op het 
podium, strak in het pak, gitaar in de hand, zelfverzekerd en klaar om 
de boel op stelten te zetten. Maar al snel neemt zijn ware aard de 
overhand. Harde grappen, persoonlijke verhalen, absurde sketches 
en meeslepende liedjes komen in hoog tempo op u af. Over de strijd 
aangaan met jezelf. Het onzekere voor het zekere nemen. Alex fileert 
zichzelf en de wereld op ongekend hilarische wijze.

Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als drop en paarse stekels van 
zijn rug tot op zijn kop. Wie kent hem niet? De Gruffalo! Dit seizoen in 
een winters jasje. Dus neem je muts en handschoenen mee en geniet 
nog eenmaal van de avonturen van de Muis. Zelfs Slang is hiervoor 
wakker geworden uit zijn winterslaap. 
De wintergruffalo is een spannende slapstickvoorstelling voor iedereen 
vanaf 3 jaar. Met sneeuwballen gevecht na afloop in de zaal. 

WO 21 DEC
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 26,50

VR 23 DEC
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 25,00

WO 21 DEC
Mondriaanzaal | 20.30 uur | € 21,00

WO 28 DEC
Mondriaanzaal | 14.00 uur |  16.00 uur | € 12,50

Rudolph’s Bakery Live      

De Kast         

Alex Ploeg         

Meneer Monster (3+)         

30 jaar jubileumtour   

EGO   

The Christmas Edition  

De Wintergruffalo  

culinaire show    

theaterconcert

cabaret & kleinkunst

jeugd & familie

Genomineerd 
voor  de

Neerlands Hoop!
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HYPOTHEEK  
NODIG? 

GRATIS 
ORIËNTATIE-

GESPREK

 Wintersw� k, Misterstraat 76 

 NIEUWE SCOOTMOBIELEN
 GEBRUIKTE SCOOTMOBIELEN
 ACCESSOIRES
 VERHUUR
 RIJLESSEN  

Uitgebreide collectie, óók in accessoires en Accu’s

Veilig 
de hond 

meenemen

Heeft u problemen 
met de montage ?

U kunt altijd bij ons langs-
komen. Wij monteren dan 

de batterijen gratis in.

Grote 
collectie 
manden

FRANK MASSOP  |  KONINGSWEG 36B  |   7102 DN WINTERSWIJK  |  Tel. 06-5353 4440    

www.scootmobielcentrumachterhoek.nlwww.scootmobielcentrumachterhoek.nl

Afspraak na openingstijden is mogelijk.

KOM EEN PROEFRIT MAKEN AAN DE 
KONINGSWEG 36B 

Openingstijden maandag en vrijdag 
10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur

met een heerlijke cocktail. 

Iedere maand 
een speciaal biertje. 

Altijd lekker met een 
good moodplank.

Borrelen

Zien we je snel?! 
Voor ontbijt, koffie met lekkers, 

lunch, borrel en diner! 

Proef en geniet 
van een wandeling door de 

wijnkaart met ons

 High Wine 
arrangement 

Wooldstraat 6, 7101 NP Winterswijk 
Telefoon: 0543 512300 of 0657518270

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

facebook – restaurant de zwaan

instagram – dezwaanwinterswijk
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Geïnspireerd door het succesvolle muziekprogramma Chansons van 
Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps, ging de muziekcommissie 
op zoek naar een Frans programma voor dit Nieuwjaarsconcert. Zij 
stuitte in hun zoektocht op Brel en Brass. Liedjes van Jaques Brel 
gezongen door de Vlaamse zangeres Micheline Van Hautem. Brass 
staat voor Jos Jansen op bastrombone samen met het harmonie 
orkest van de KWOV o.l.v. Christian Ansink.

Neerlands Hoop winnares Nina de la Parra en topsaxofoniste Sanne 
Landvreugd (bekend van de bigband van Matthijs Gaat Door op 
NPO1) verdiepen hun unieke bloederige band. 
In Bloodbitches gaan ze in op de diepere lagen van hun gezamenlijke 
afkomst. Vrouw-zijn, Surinaams-zijn, slavernij, verdrijving, trauma, 
racisme en schuld stroomt door deze gezamenlijke bloedvaten. 
Explosief, hilarisch, persoonlijk en ontregelend: entertainment van de 
hoogste duikplank.

Sympathy for the Devil is een meedogenloze muziektheater-
voorstelling over twee sensationele jonge vrouwen. Dé stijliconen 
van de swinging sixties en de muzen van de Rolling Stones. 
Marianne Faithfull en Anita Pallenberg: ze belichamen de 
vrijheidsdrang van een hele generatie. Maar wat is de prijs van roem 
en roekeloosheid? Een ongefilterd verhaal op de soundtrack van de 
Rolling Stones, gespeeld door Stones Sessions.  
Een verhaal over liefde en verleiding in een actuele, rauwe productie. 
De parallellen met het ‘nu’ zijn groter dan gedacht. We zijn opnieuw 
de grenzen van seksualiteit en emancipatie aan het onderzoeken.   

ZO 8 JAN
Rabobankzaal | 14.00 uur | € 24,50

DO 12 JAN
Mondriaanzaal | 20.30 uur | € 19,50

VR 13 JAN
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 29,50

KWOV                
Nieuwjaarsconcert    

Bloodbitches   

Het vuur van de Sixties    

Nina de la Parra & 
Sanne Landvreugd    

Sympathy for the Devil      

theaterconcert    

cabaret

muziektheater

Met Neerlands 
Hoop winnares 

Nina de la Parra 
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Na het overdonderende succes van de theatercomedy serie 
Opvliegers komen Antje Monteiro, Joanne Telesford en Hilke Bierman 
terug naar ons het theater met een nieuw feel-good theaterconcert: 
Girls on Fire. Een show vol bekende hits die élke vrouw kan 
meezingen zoals I’m Every Woman, Respect, Girls Just Wanna 
Have Fun en Telkens weer, afgewisseld met hun zeer herkenbare, 
persoonlijke, ontroerende en hilarische verhalen.

Rob Scheepers is terug! In zijn nieuwe voorstelling Bekant haalt 
Rob bewust alle glans af van dat wat het mooier maakt dan het 
in werkelijkheid is. In Bekant rekent Rob genadeloos af met een 
praalwereld vol influencers. Met Gucci zonnebrillen en Louis Vuitton 
poepzakjes. Met alle uiterlijke opsmuk die het innerlijke verdriet moet 
verbergen. Waarom willen we alles toch maar steeds mooier maken 
dan het is? Is het niet veel interessanter om de werkelijkheid te zien?

Stefan Blonk (hoorn), David Rabinowitsj (viool), Sebastiaan Oosthout 
(piano), brengen een afwisselend programma. In Villanelle van Paul 
Dukas worden de eerste veertig maten op natuurhoorn gespeeld, 
waarna pas overgestapt wordt op de ventielhoorn in een virtuoos 
allegro. Van Mozart wordt zijn meest romantische vioolsonate 
nummer 26 in Bes in drie delen uitgevoerd. Ten slotte hoort u het trio 
opus 40 van Brahms.  

ZA 14 JAN
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 26,50

ZA 14 JAN
Mondriaanzaal | 20.30 uur | € 19,50

ZO 15 JAN
Doopsgezind Kerkje | 16.30 uur | € 15,00

Opvliegers 

Rob Scheepers 

Trio il suono del sogno 

Girls on Fire! 

Rondom het Brahms-Hoorntrio

Bekant 

show

cabaret  

klassiek
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The Wieners, bekend van hun eerbetoon aan The Everly Brothers, 
brengen dit keer een ode aan rock’n’roll-held Buddy Holly. Met als 
speciale gast Cor Sanne, die als internationaal boeker werkte met 
onder andere Buddy’s band The Crickets. Prachtige verhalen dus 
uit eerste hand. Rock’n’Roll-band The Wieners speelt de muziek 
exact zoals die eind jaren ’50 werd opgenomen, met de typerende 
achtergrondkoortjes die u zelden live hoort. 

Het harmonieorkest Concordia Kotten neemt u in haar verrassende 
theaterconcert mee op Vogelvlucht. Onder de vleugels van de 
oehoe - de beroemdste vogel van Winterswijk - vliegt u vanuit 
haar verblijfplaats in de Steengroeve mee op een avontuurlijke en 
muzikale reis naar bekende natuurrijke en historische locaties in 
het zuidoostelijke buitengebied van Winterswijk. De fraaie beelden 
worden naadloos omlijst met toepasselijke muziekwerken, zodat 
u helemaal opgaat in het verhaal over de bijzondere plekjes die de 
oehoe in petto heeft. 

Vogelvlucht

In (S)EXPERIMENT onderzoekt Kirsten moderne liefde en seksuele 
taboes in de 21ste eeuw. Vol optimisme en zelfspot neemt ze u mee 
in haar leven met haar vriend én haar vriendin. Want waarom zou u 
moeten kiezen voor één liefde of één sekse? In een tijd waarin er 
meer is tussen hetero en homo en we uit onze hokjes barsten. Nou ja, 
misschien omdat je nu twee keer zoveel hebt om je aan te ergeren…
(S)EXPERIMENT is een kleurrijke en muzikale cabaretvoorstelling over 
gender, seksualiteit en identiteit.

VR 20 JAN
Mondriaanzaal | 20.30 uur | € 19,50

ZA 21 JAN
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 15,00

DO 19 JAN
Mondriaanzaal | 20.30 uur | € 18,50

The Wieners 

Concordia Kotten

Kirsten van Teijn 

Play Buddy Holly

(S)EXPERIMENT

theaterconcert

theaterconcert

cabaret
Genomineerd 

voor  de
Neerlands Hoop!
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8, 9, 11 en 12 augustus 2023
Kaartverkoop start medio november

Ticketverkoop
Online: www.theaterdestorm.nl | www.steengroevetheater.nl

Of via Theater De Storm (tel: 0543-519285)

In de zomer van 2023
in het Steengroeve Theater:
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In het programma Wonderful Tonight brengt Ocobar een ode 
aan Eric Clapton. In de onmiskenbare Ocobar-sfeer zit u in een 
mum van tijd niet meer in een theater, maar bent u op visite in 
de huiskamer bij de heren thuis. Er wordt gelachen en gespeeld. 
Tijdens deze avond geniet u van Claptons mooiste songs zoals 
Tears in Heaven, Layla, Crossroads, Lay Down Sally met de sound 
van Ocobar! 

Bart Wijtman (bas en zang) | Cok van Vuuren (gitaar en zang) 
Rob Wijtman (drums en zang)

DO 26 JAN
Mondriaanzaal | 20.30 uur | € 21,50

Ocobar speelt Eric Clapton
Wonderful Tonight

theaterconcert

Na zestien succesvolle seizoenen op televisie 
trekken de mannen van Koefnoen het theater 
in. Dit doen zij met fonkelnieuw materiaal, 
vertolkt door vertrouwde types als: happy 
single Ipie, stijl en klasse-icoon Nesrin, de 
luidruchtige corps-studentes Fleur en Madelon 
en het onverwoestbare ANWB-koppel Okko 

en Eus. In rake, herkenbare en confronterende 
sketches, songs en scènes storten Owen 
Schumacher, Jeremy Baker en Paul Groot 
zich in een scherpe, wervelende, satirische 
theaterrevue over post-lockdown veranderen, 
vernieuwen of vastroesten.DO 26 JAN

Rabobankzaal | 20.15 uur | € 35,00

Koefnoen Live   

show
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haartsestraat 2 • 0543 - 472622  |  www.meerdinkjuwelier.nl
PROFILE VERMEULEN

Banden en onderhoud
Venneslatweg 2, Eibergen  T 0545 474 166   www.profile.nl/eibergen 
Tuunterstraat 50, Winterswijk  T 0543 514 300   www.profile.nl/winterswijk

Ga naar Profi le voorGa naar Profi le voor

onderhoudonderhoud
banden, velgen, 
APK, reparatie en airco

Verhuur voor een stijlvol feest of evenement

Groenlo|  Tel: 0544-462106
Groningen |  Tel: 050-5423333

info@kaakeventrent.nl
www.kaakeventrent.nl
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“Ja, ik heb gesnakt. Op handen en voeten door het gras. ‘Zoek je dan 
wat?’, vroeg de man met of zonder mondkap. Ik zei: ‘Ik reikhals deze 
dag’. Naar iets om aan te raken. 
“Pak me vast. De wereld zoals-ie was. Handzaam. Behapbaar. Hap 
snak. Niet om leeg te vreten. Om te hakken. Kaal en plat. Maar om 
iets achter te laten. Blauwblote lucht. Dat de mensen lied kunnen 
ademen. Een schaaltje dat rondgaat met hapjes grap. Een glas, een 
traan, een land gevuld met lach en zacht”. Nathalie
Ongekend gevoelig. Weergaloos geestig. Een avond lang genieten.

Op zondagmiddag 29 januari 2023 organiseren 
Slagwerkspeciaalzaak Interdrum en Muziekvereniging Excelsior 
het grootste slagwerkfestival van Nederland: Winterdrums. Het 
slagwerkfestival dat begon met vier deelnemers in de kleine zaal van 
Theater de Storm, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een groots 
slagwerkfestijn. De optredens vinden plaats op meerdere podia door 
het hele theater, waardoor vanaf 12.00 uur sprake is van een non-
stop programma. Het wordt wederom een middag vol spectaculair 
en veelzijdig slagwerk.

ZA 28 JAN
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 10,00

ZO 29 JAN
Rabobankzaal & Feestzaal | 12.00 uur | € 5,00

Nathalie Baartman                   
Snak    

Muziekvereniging Excelsior i.s.m. Interdrum   

Winterdrums    

cabaret   

muziek

Marlijn kunt u kennen van hoofdrollen in musicals Diana en Zonen of 
als presentatrice van het populaire Moltalk. Voor haar nieuwe album 
schreef deze duizendpoot samen met Paul de Munnik, Bertolf en 
Izaline Calister. 2021 was een bewogen jaar in het persoonlijke leven 
van Marlijn. Leven en dood lagen nog nooit zo dicht bij elkaar. Deze 
voorstelling wordt dan ook rauw en met de billen bloot, eentje die 
gaat over de essentie van het leven.

VR 27 JAN
Rabobankzaal | 20.15 uur | €10,00

Marlijn Weerdenburg   
Mijn buik vol van de liefde

theaterconcert

Deze 
voorstelling

 is onderdeel 
van het Nationaal 

Theater-
weekend!

Deze 
voorstelling

 is onderdeel 
van het Nationaal 

Theater-
weekend!

Deze 
voorstelling

 is onderdeel 
van het Nationaal 

Theater-
weekend!
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Hoveniersbedrijf:
- Aanleg
- Renovatie
- Onderhoud van tuinen

Groencentrum:
- Ruim assortiment planten
- Gereedschap
- Cadeaushop

Hoeninkstegge 5
7104 BK Winterswijk Meddo

onbeperkt sporten

Wenters Sports Club, Haitsma Mulierweg 22-24, Winterswijk, TEL 0543 51 38 78, www.wentersfi tness.nl

Bij Wenters kunt u kiezen 
voor de gewenste aanpak 
die bij u past

Ook last vanOok last van
   ongewenste   ongewenste
     zwembandjes?     zwembandjes?

onbeperkt sporten
maandelijks check-up

 van uw gewicht en spierkracht

onbeperkt sporten
check-up + voedingsprogramma

 (per 8 weken) inclusief persoonlijke coach

of

of

Eigentijdse Eigentijdse 
haarmodehaarmode

Esta Haarmode - Haarwerken  Wooldstraat 18  Winterswijk T 0543 - 52 28 57

W W W. E S TA - H A A R M O D E . N L
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De pandemie zette de cabaretier aan het denken. Veel van onze 
dagelijkse activiteiten mochten ineens niet meer. Nu alles weer 
mogelijk is, rijst bij Hassen de vraag: kunnen we die vrijheid wel 
aan? Zijn we niet teveel gewend aan de moderne gemakken? 
Want wie met een druk op de knop een complete avondmaaltijd 
kan bestellen, gaat toch zeker niet meer zijn eigen eten bij elkaar 
verzamelen?
Een echte stand-up show. Op zijn manier en Vogelvrij.

DO 2 FEB
Mondriaanzaal | 20.30 uur | € 19,50

Vogelvrij    

Fuad Hassen     

cabaret

In een wervelende mix van pijnlijk herkenbare humor, filosofische 
bespiegelingen en tragikomische zelfonthullingen deelt Berthold 
Gunster zijn nieuwste visie op het omdenken van problemen; dit 
keer samen met zijn jongste zoon als ontregelende assistent en een 
vierkoppige swingende live band. Alles onder het niet te vermijden 
motto ‘het dak eraf’.
Zoals verwacht loopt alles anders is een swingende, inspirerende én 
hilarische voorstelling.

Na twee zeer goed ontvangen shows is het tijd voor Fabian 
Franciscus zijn derde. Met zijn kenmerkende sympathiek, 
ontwapenende en vooral ook bange houding trotseert Fabian het 
leven. Niet met heel veel succes overigens... maar juist dat maakt 
het leven natuurlijk zo heerlijk onvoorspelbaar en leuk! Toch? Nou ja, 
achteraf kun je maar beter om alles lachen, dat is wel zo gezellig. 
Met Fabian bent u gegarandeerd van een avondje keihard lachen 
met zijn allen. En dat is sowieso de beste oplossing en ook nog eens 
lekker gezellig!

DO 2 FEB
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 26,50

VR 3 FEB
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 21,50

Omdenken 

Fabian Franciscus   

Zoals verwacht loopt alles anders

Lekker gezellig!

theatercollege

cabaret
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Ze spelen maar vijf shows in Nederland volgend jaar en één 
daarvan is in onze grote zaal; Maiden uniteD - het akoestische 
broertje van Iron Maiden. Ze zijn zó goed dat de originele 
band-, en crewleden als gast meewerken. In deze groots 
opgezette show, die refereert naar het allereerste album uit 
1980, zullen Dennis Stratton (originele gitarist Iron Maiden) 
en Doug Hall (geluidtechnicus) hun opwachting maken. Ook 
roadie ‘Loopy’ is erbij en zal met zijn ongelofelijke backstage 
verhalen het jaar 1980 enorm dichterbij zal halen.
Maiden uniteD 1980 wordt een show met vele muzikale 
hoogtepunten, Engelse humor en dat beetje chaos zoals we 
van Maiden uniteD gewend zijn.

Hendrik Groen is terug! Voor de laatste keer komt de meest 
geliefde bejaarde van Nederland naar het theater. Voor 
iedereen die benieuwd is hoe het Hendrik Groen vergaat na 
de sluiting van het verzorgingstehuis in Amsterdam-Noord. 
Hendrik moet constateren dat de tijd niet meer zo mild 
voor hem is: hij wordt steeds vergeetachtiger en begint het 
overzicht te verliezen. Dat levert de nodige verwarrende 
situaties op. Door opnieuw een dagboek bij te houden doet de 
dementerende Hendrik Groen in deze ontroerende komedie 
zijn best om grip te houden op het leven. Dat zorgt voor 
grappige én aangrijpende momenten met Leonie (88) en Frida 
(10) als trouwe vrienden. De cast bestaat, net als de vorige 
Hendrik Groen-voorstellingen, uit jonge acteurs – met Beau 
Schneider en Britte Lagcher in de hoofdrol. Omdat er in iedere 
bejaarde ook nog altijd een jong iemand verborgen zit.

WO 8 FEB
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 26,50

DO 9 FEB
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 34,50

Maiden uniteD      

Hendrik Groen       

1980

Opgewekt naar de eindstreep

theaterconcert

toneel   

Exclusief voor 
de Achterhoek
 in Winterswijk!
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Ruwe bolster, blanke pit. Gitarist en kunstenaar Erik Neimeijer brengt 
een meer dan oprechte ode aan Willie Nelson. Deze 87-jarige Country 
zanger is één van de beste Amerikaanse songwriters. Zijn liedjes 
werden dan ook door tal van andere artiesten uitgevoerd. Een greep uit 
zijn hits: Always on my mind (Elvis Presley, Pet Shop Boys, Crazy (Patsy 
Cline), On the Road Again, To All The Girls I’ve Loved Before (duet met 
Julio Iglesias). 
A Sincere Tribute to Willy Nelson is een soloprogramma, sfeervol 
gearrangeerd, waarbij Erik zichzelf begeleidt op piano en gitaar. 

Tom van Kalmthout en Yannick van de Velde, ofwel Rundfunk, 
beleefden met Wachstumsschmerzen een droomdebuut. Nu zijn de 
heren terug met hun nieuwe voorstelling die ze als volgt aankondigen: 
“Je hebt het nest nog niet verlaten of je haren worden dunner, je 
spieren strammer en je zicht zwakker. De allesbeklemmende angst 
voor de dood en het wachten daarop is onvermijdelijk begonnen. En 
het enige dat zeker is, is dat ‘ie’ elke seconde dichterbij komt…”

Na succesvolle tours door Duitsland, Spanje, Portugal, Frankrijk en 
Luxemburg gaat bROTHERS iN bAND nu ook eindelijk langs de 
Nederlandse theaters. Geniet van wereldhits zoals Telegraph Road, 
Lady Writer, So far away, Love over gold, Romeo&Juliet en natuurlijk 
het nummer waar alles mee begon: Sultans of Swing. De zorgvuldig 
vormgegeven show is een lust voor het oog en de speciaal voor deze 
voorstelling gemaakte arrangementen brengen de verschillende 
periodes waarin de muziek ontstond op een respectvolle en 
natuurgetrouwe manier tot leven.

DO 9 FEB
Mondriaanzaal | 20.30 uur | € 18,50

VR 10 FEB
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 24,50

ZA 11 FEB
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 29,50

Maiden uniteD      

Hendrik Groen       

Erik Neimeijer

Rundfunk            

bROTHERS iN bAND

1980

A Sincere Tribute to Willy Nelson

Todesangstschrei 

The Very Best of diRE sTRAITS

theaterconcert

cabaret

theaterconcert

     laatste
 kaarten
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stevinstraat 5
7102 dz winterswijk
tel. 0543-515 448
info@dekalu.nl
www.dekalu.nl

op alle vlakkenraak

“Op een dag zullen we elkaar weer ontmoeten.

 Tot die tijd zal ik je liefdevol in mijn hart meedragen”

T: 06 54707429

U kunt mij altijd bellen, ongeacht waar en of u verzekerd bent.
Ik ben 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op 06 54707 429

Een afscheid dat past 
bij het leven dat geleefd is.

Esther Polman

www.uitvaartestherpolman.nl

Erna Vaags

Meddosestraat 25

7101 CT Winterswijk

06 - 48 82 44 39

info@evaondermode.nl

www.evaondermode.nl

 Meddosestraat 25 - Winterswijk 
Tel. 06 - 48 82 44 39  www.evaondermode.nl

Wij hebben 

óók een mooie 

collectie 

protheselingerie
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Na het succes van de theatervoorstelling 
over Formule 1 komt er nu op veler verzoek 
een vervolg van Het Grand Prix Circus. Rob 
Kamphues is weer de spreekstalmeester.  
Kamphues, presentator van vele tv-
uitzendingen rondom de Formule 1, 
maar ook verteller, cabaretier en parttime 
autocoureur, neemt het publiek mee in 
gloednieuwe verhalen achter de schermen 
van de autosport. In zijn slipstream komt 
deze show Tom Coronel elke avond langs, 

jonglerend op een circusbal. Hij vertelt 
waarom hij zelf de Formule 1 net niet haalde 
maar neemt per videochat ook een paar van 
zijn internationale racevrienden mee. 
Anderhalf uur lang vermaken de twee 
mannen de echte Formule-1-liefhebber met 
verhalen en anekdotes, tot de avond uit de 
bocht vliegt. Natuurlijk gaat het ook weer 
over Max. Waarom is Max zo goed, is Max de 
beste van allemaal en is hij als coureur beter 
dan pakweg Kamphues en Coronel samen?

Toen Henry van Loon zijn hond Jannie kreeg brak niet lang 
daarna een wereldwijde pandemie uit en zat hij ineens 
permanent binnen met die nerveuze joekel. Midden in die 
pandemie werd vervolgens zijn dochter geboren.
Het plaatje was compleet: 1 relatie, 2 stiefkinderen, 1 hond, 2 
impulsaankoop-konijnen, 1 baby, 0x ongestoorde seks. Samen. 
In 1 huis. 2 jaar lang. Dag in dag uit. Uur na fucking uur.
Een zware tijd, dat zeker. Maar ook een tijd voor bezinning. Tijd 
om na te denken wie de Henderball nou eigenlijk was. En wat 
hij eigenlijk écht wilde.
En weet u wat dat was? WEG! ON THE ROAD AGAIN! Gewoon 
zoals vroeger. Mannen onder elkaar. Of vrouwen onder elkaar. 
Of mannen onder vrouwen. Of vrouwen onder vrouwen, of 
personen onder elkaar, nou ja. U begrijpt het. Hoe dan ook: Het 
huis uit.
Deelt u dat gevoel? Kom dan ook! Bel de oppascentrale. Of 
laat iemand op uw planten passen en ontdek wat er nog te 
lachen valt na twee jaar lockdown.

VR 17 FEB
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 26,50

DO 16 FEB
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 25,00

Rob Kamphues e.a.

Henry van Loon 

Het Grote Grand Prix 
Circus

Jannie The Show Dog

show

cabaret
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Zoutmus is terug met hun voorstelling Jungleprinter! Een voorstelling 
in de tweede versnelling met méér muziek, méér scenes en minder 
ellenlange potjes monopoly. Hoe gaat het met de maffia-slak? 
Goed? Is er nog steeds een aap die weggehaald moet worden? 
WE WETEN HET NIET! We weten wel dat de scenes steeds zullen 
ontsporen, dat er een hele serieuze vergadering-scene in zit, dat 
de muziek de boventoon voert en dat we nog dieper het zoute 
universum induiken. 

Nadja Filtzer neemt het publiek mee op de wereldreis die haar 
Joodse voorouders maakten van Oekraïne, via Parijs, Le Havre en 
New York naar Mexico – op de vlucht voor de pogroms van Stalin, 
op zoek naar een plek om te (over)leven. Eigen composities en 
teksten worden afgewisseld met Jiddische Klezmer, Amerikaanse 
Jazz, en Russische & Latijns-Amerikaanse volksmuziek. Het volgen 
van haar familiegeschiedenis brengt haar naar het heden, waarin 
vluchtelingen nog steeds weggestuurd worden.

De beste fragmenten uit de eerdere drie shows gaan de revue 
nog ‘ns passeren. Maar anders verpakt en aangevuld met kersvers 
materiaal, want dit wordt een compleet nieuwe show! Waarom Best 
of…? Om ‘t nóg bezopener te maken natuurlijk. Daarom! Want aan 
de opzet verandert nul komma nul: een totaal mallotige, melige 
avond opdienen. Dus het hele arsenaal aan kleinburgers, mislukte 
huwelijken, kwellende schoonmoeders, impotente huisvaders, 
psychiaters en politieagenten wordt weer uit de kast getrokken. Grof 
en overdreven tot en met! Pure flauwekul, die niemand persoonlijk 
hoeft op te vatten – óók wel ‘ns leuk, voor de verandering!  

VR 17 FEB
Mondriaanzaal | 20.30 uur | € 21,50

ZO 19 FEB 
Doopsgezind Kerkje  | 16.30 uur | € 15,00

DO 23 feb
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 23,50

Zoutmus Filtzer & Bouwmeester     

Ton Kas      

Jungleprinter Mijn zwervend hart

Best Of… 

cabaret muziektheater

cabaret
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Huub Stapel is terug. De man die Mars, Venus en het huwelijk 
genadeloos langs de meetlat van het leven legde, wijdt zich nu 
aan een nog groter onderwerp: familie. Want wie is er niet groot 
mee geworden? En dan heb je nog schoonfamilie, stief-familie, 
pleegfamilie, adoptiefamilie, oranjefamilie en de grootste familie van 
Nederland. Geen ruzie gaat zo diep als familieruzie. En tegelijk is het 
de enige band waar je je nooit van ontdoen kunt. Huub Stapel leidt u 
langs feesten der herkenning en verborgen verledens. 

Gewapend met een sloophamer breken Beth & Flo alle muren 
af. De muren van het studeerkamertje waar hun piano staat en 
waar ze urenlang, jarenlang, eindeloos etudes en fuga’s van Bach 
hebben geoefend. De muren van die hele klassieke concertwereld 
waarin ze gevangen zitten, moeten kapot. Ze willen eruit! Want 
waarom zou je niet gewoon eens Rachmaninov spelen met een 
prei in je binnenzak? In Niet wat je denkt bestormen Beth & Flo de 
theaterzalen en storten ze klassieke muziek over u heen en maken 
ze theater zoals u niet eerder zag!

Het is alweer 50 jaar geleden dat aan het korte maar hevige bestaan 
van CCR een einde kwam. Dit jubileum is voor The Fortunate Sons 
de aanleiding geweest om in de voorstelling CCR 50 years of rock 
’n roll history terug in de tijd te gaan voor het complete verhaal van 
John Fogerty en zijn schoolvrienden uit El Cerrito, Californië. Eind 
jaren ’60 groeiden zij uit tot één van de meest succesvolle bands uit 
de Amerikaanse muziekgeschiedenis. Ga mee naar de hoogtijdagen 
van de popmuziek met de grootste hits van CCR. Een feest der 
herkenning voor jong en oud! 

VR 24 FEB
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 30,00

VR 24 FEB
Mondriaanzaal | 20.30 uur | € 19,50

ZA 25 FEB
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 22,50

Huub Stapel Beth & Flo

The Fortunate Sons     

Alleen familie Niet wat je denkt

CCR 50 Years of Rock ‘N Roll History 

toneel kleinkunst

theaterconcert

Filtzer & Bouwmeester     
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Varsseveldseweg 36, 7131 BJ Lichtenvoorde  |   de Tuber medisch centrum, Beatrixpark 24, 7101 BN Winterswijk
Tel.: 0544-371406      www.gelria.com    Kom op afspraak bij ons winkelen!
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‘‘Ik trap mijn schoenen‘‘Ik trap mijn schoenen
      ni�  meer       ni�  meer 
         om 5uur u� ’’         om 5uur u� ’’

Modeschoenen | Comfortabele schoenen

Outdoor | Reparati e & Meer

TOT INTOT INDE PUNTJESDE PUNTJES
Wooldseweg 8
7101 HW Winterswijk

Telefoon 0543 - 53 35 22
info@haarstudiogerald.nl www.haarstudiogerald.nl

STERK IN BESCHERMEN EN VERFRAAIEN

Ambachtsstraat 45    7102 DW Winterswijk    T (0543) 512362   E: info@ridderschilders.nl

www.ridderschilders.nl
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Juf Roos en Gijs maken zich op voor de landelijke Molendag. De molen 
moet er piekfijn bij staan maar dan….. gebeurt er iets ergs. Juf Roos en 
Gijs doen er alles aan om de molen op tijd weer in orde te krijgen. Zou 
het ze lukken om dit voor elkaar te krijgen? Zing, doe en beleef deze 
gezinsvoorstelling mee met Juf Roos en Gijs.  

Laat uw kind een mooie tekening maken voor Juf Roos. Neem die mee 
stop hem voorafgaand aan de voorstelling in de mand. De tekening 
gaan we gebruiken in de voorstelling!

Op 13 augustus 1961 werden Oost- en West-Berlijn in één nacht 
verdeeld door prikkeldraad. In de nieuwe Nederlandse musical 
Checkpoint Charlie, met liedteksten van Stef Bos, volgen we Berlijners 
die van de ene op de andere dag vrienden en familie, kansen en 
mogelijkheden moeten missen, omdat ze niet meer welkom zijn in de 
andere helft van hun stad.  
De droom van de zangeres die op doorbreken staat, spat uiteen op 
het fonkelnieuwe prikkeldraad, terwijl haar vader zijn waar verkoopt 
zoals altijd; hij is tevreden in de DDR. Die andere kant van de muur: 
het westen, waar ook niet iedereen tevreden is. Want wat als je bent 
opgegroeid in het oosten, je je moeder moet missen en je man dit 
gemis niet begrijpt?  

In Graceland The Concert laten The African Mamas u het fantastische 
concert, waar Paul Simon de aanstichter en dirigent van was, 
herbeleven. Met hun prachtige stemmen en diepe emoties in 
combinatie met de fantastische muziek, creëren The African Mamas 
een onvergetelijke muzikale belevenis. Geniet van aanstekelijke 
Afrikaanse ritmes die de hele zaal opzwepen. Het wordt een 
onvergetelijke muzikale belevenis. 

WO 1 MRT
Rabobankzaal | 14.00 uur | 16.00 uur | € 19,00

DO 2 MRT
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 29,50

VR 3 MRT
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 34,50

Juf Roos (2+) 

Checkpoint Charlie

The African Mamas

Juf Roos gaat op avontuur  

Graceland The Concert

jeugd & familie  

musical

show

Met muziek
van Stef Bos!
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Na zijn succesvolle theatertour The Life of a Man – Joe Cocker, 
brengt Erik Hagelstein (Voice Seniorfinalist) met zijn geweldige 
Cry me a River Band een nieuw avondvullend theaterconcert. De 
jaren ‘70 behoren tot de meest productieve en creatieve jaren 
uit de pophistorie. Deze periode bracht prachtige muziek en 
spraakmakende artiesten voort als David Bowie, Rod Stewart en Joe 
Cocker. Van Hotel California tot Sweet home Alabama. Van Radar 
Love tot Sultans of Swing.

Regel 1. Als je Floor heet, moet je altijd een theatervoorstelling krijgen!
Na de succesvolle boekenreeks van Marjon Hoffman en de met een 
Emmy Award bekroonde televisieserie, komt De regels van Floor nu 
naar het theater! In het leven van de 11-jarige Floor gaat alles precies 
volgens plan. Al komt er wel een grote verandering aan: Floor gaat 
na de zomervakantie naar de middelbare school, samen met haar 
beste vriendin Margreet. De toekomst ziet er rooskleurig uit. Maar 
dan heeft Floors vader een verrassing… 

Jennifer Romen maakte furore in danscompetities en televisie-
programma’s, zo werd ze drievoudig Europees- en Wereldkampioen 
hiphop en won ze goud tijdens de World Dance Sport Games in 
Taiwan. Ook stond ze in de finale van America’s Got Talent! Met haar 
eerste eigen, avondvullende voorstelling Delusion bestormt ze de 
grote theaterzalen. 
Delusion wordt een visueel hoogstandje bestaande uit drie delen dat 
het publiek door het gebruik van illusies constant op het verkeerde 
been zet en hen meeneemt in een reis van een adolescent die 
volwassen wordt. Een verbluffende, ontroerende en tot in de puntjes 
uitgevoerde coming-of-age voorstelling die een breed publiek raakt. 

ZA 4 MRT
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 25,00

ZO 5 MRT 
Rabobankzaal | 13.00 uur | 16.00 uur | € 23,50

WO 8 MRT
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 24,50

Cry me a River Band
Rutger de Bekker, Eva Poppink e.a.

Oxygen – a Jennifer Romen Production

Heroes of the 70’s

De Regels van Floor (8+)

Delusion

theaterconcert jeugd & familie

dans & hiphop
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Peter en Viggo, de helft van de legendarische cabaretgroep NUHR, 
staan samen op het toneel. Na het herseninfarct van Viggo vorig jaar 
voelen ze nog meer noodzaak om op te treden. Ze wachten op een 
bijzondere gebeurtenis. Die volgens hen zeker komt. Ze wachten. 
Vertellen elkaar wat ze belangrijk vinden. Ze vertellen, lachen, 
kwetsen onbedoeld, twijfelen en denken opeens iets zeker te weten. 
Maar nooit lang. Daarom wachten ze. En dat wordt beloond.

Paul (60 jaar jonge God met artrose) overziet zijn leven, zingt oude 
liedjes die nu, jaren later, misschien een heel andere betekenis 
hebben. En nog nooit live in het theater gezongen nummers.
Paul mijmert over zijn eerste-, grote- en ware liefde en maakt 
ouderwets lol met zijn publiek. Snelle improvisaties, plat vermaak 
en oprechte ontroering liggen op de loer in deze show die bijna elke 
avond anders is. Terug in het theater waar hij totaal zichzelf is en 
volgens velen op zijn best.

Klassiek koor Classic WM laat horen en zien dat klassieke muziek 
genieten is voor iedereen! Verrassend is daarom ook de deelname 
aan dit concert van het kinderkoor Harlekijn, evenals leden van het 
WMT. 
Het prachtige Pelgrimskoor uit de opera Tannhäuser van Wagner, 
Abendsegen uit Hansel und Gretel, het soldatenkoor van Gounod 
en ook Strauss. Zomaar een greep uit het programma, waarbij eigen 
solisten een belangrijke rol vervullen.
Muzikale begeleiding krijgen ze van het Euregio Symfonie Orkest. 
Op de vleugel de Bulgaarse Iassen Raykov. Het geheel staat onder 
leiding van dirigent Ivo Boytchev, een vooraanstaand talent uit 
Bulgarije. 

DO 9 MRT
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 22,50

VR 10 MRT
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 25,00

ZA 11 MRT
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 27,50

Peter Heerschop & Viggo Waas Paul de Leeuw

Classic WM

Er gaat nog iets heel moois gebeuren 60: We zien wel

Klassiek Voor Iedereen

cabaret theatershow

theaterconcert

Rutger de Bekker, Eva Poppink e.a.
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Thuis het 
juiste klimaat 
na een 
avondje uit?
Wassink Installatie. Precies.

info@wassink.nl

www.wassink.nl

Wassink	Installatie

(0543)	51	79	25

Thuis het 
juiste klimaat 
na een 
avondje uit?
Wassink Installatie. Precies.

info@wassink.nl

www.wassink.nl

Wassink	Installatie

(0543)	51	79	25

Thuis het 
juiste klimaat 
na een 
avondje uit?
Wassink Installatie. Precies.

info@wassink.nl

www.wassink.nl

Wassink	Installatie

(0543)	51	79	25

WIJ BOUWEN 
AAN EEN DUURZAAM
THEATER DE STORM

Wil jij hieraan meewerken? Bekijk onze vacatures op www.wamenvanduren.nl

LAAT ICT HET WERK VOOR U DOEN! 

De Viske ICT kan uw organisatie optimaal ondersteunen en  
begeleiden op meerdere disciplines, waaronder: 

• ICT-Beheer 
• Applicatie-ontwikkeling 
• Afas ondersteuning/ koppelingen

D E  V I S K E  I C T
stroomlijn uw ICT processen

Doetinchem   Innovatieweg 26  7007 CD  Doetinchem  T 0314 760 710   
            Goor   Spechthorstweg 4  7471 GH Goor  T 0547 260 206 

   info@deviske.nl  www.deviske.nl

DE VISKE:  
DE WEG NAAR  
MAATWERK  
ICT-OPLOSSINGEN!
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De veelzijdigheid, waarmee Sting in de loop der jaren zo beroemd 
geworden is, vormt de basis voor een unieke avond met rock, pop, 
klassiek, jazz en alles ertussenin. Niet alleen passeren Shape Of My 
Heart, Englishman In New York en Message In A Bottle de revue, maar 
ook bewerkingen van o. a. Desert Rose en It’s Probably Me. 
De band bestaat uit louter topmuzikanten uit de rock-, pop- en 
jazzwereld. Leadzanger is Ludovique (Luc Devens), een vocale 
duizendpoot met een ongelofelijke dynamiek en muzikaliteit. En dan 
natuurlijk nog de bijdrage van de stemkunstenaars van Rock4, een 
internationaal bekend en award winnend ensemble.

Modderkruipers. Vissen die zich, bij het eerste teken van gevaar, 
diep in de modder verstoppen. Wordt er gevochten? Weg is de 
modderkruiper. Ingewikkelde gesprekken? ‘Duiken’ zegt de vette aal. 
Er wordt gevraagd naar politieke overtuigingen? ‘Blup blup’ klinken 
de zuurstofbelletjes al door de dikke derrie. Yentl en de Boer en hun 
muzikanten zijn terug met een nieuwe muzikale voorstelling, vol 
grappige en ontroerende liedjes. Over heldenmoed en vluchtdrang. 
Het comfort van de warme blubber, terwijl de grimmige wereld juist 
om helden roept.

Vriendinnenmiddag alert! Want een nieuwe verse lading gespierde, 
goed gebouwde en sexy dansers van Australia’s Thunder From Down 
Under komen direct vanuit Las Vegas weer naar Nederland. Klaar om 
de enthousiaste Nederlandse dames wederom hartstochtelijk in vuur 
en vlam te zetten. Prikkelende choreografieën, opzwepende muziek 
en glimmende torso’s maken van die stoute fantasieën werkelijkheid. 
En hoewel deze mannen de grenzen duidelijk opzoeken, gaan ze er 
nooit overheen. Deze all-male dansrevue is geschikt voor iedereen 
die de achttien is gepasseerd en zorgt gegarandeerd voor verhitte 
taferelen en rode wangen…

VR 17 MRT
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 28,50

ZA 18 MRT
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 25,00

ZO 19 MRT
Rabobankzaal | 15.00 uur | € 34,50

Sting & The Police Tribute

Yentl en De Boer

Thunder From Downunder (18+)
Girls’ Night Outback

theaterconcert

cabaret & kleinkunst

show

Modderkruipers

Legends Remastered 

Winnaars van de 
Annie M.G. Schmidtprijs!
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Het is 1812, Napoleon staat op het punt Rusland binnen te vallen. 
Zonder enige notie van het dreigende gevaar zijn Masja, een lief meisje 
van zeventien, en Vladimir, een jonge vaandrig met verlof, wanhopig 
verliefd. Een huwelijk zit er niet in, want zij is rijk en hij arm. Zij besluiten 
stiekem te trouwen en ervandoor te gaan. Een sneeuwstorm gooit roet 
in het eten…
Oleg Lysenko is een virtuoos accordeonist (conservatoria van Kyïv en 
Rotterdam) en schrijft muziekarrangementen voor theaterproducties. 
Hans Boland is een veel gelauwerd vertaler en voordrachtskunstenaar.

Met de hartverwarmende energie van de bandleden, indrukwekkende 
set-ups, shows vol visuele effecten en de onmiskenbare kracht van 
de opzwepende drums is Slagerij van Kampen een fenomeen van 
wereldformaat. In hun nieuwe wervelende show Rhythm of Life vangen 
ze de schoonheid van de aarde in de oerdrift van de drums; een 
samensmelting van culturen, de overweldigende natuurelementen 
en de puurheid van het leven verwerkt in de meest prachtige ritmes. 
Rhythm of Life is een intens en indrukwekkend muziekspektakel van 
de eerste tot de laatste minuut.

Misschien wel één van de leukste guilty pleasures ooit! We schrijven 
de 70er jaren Duitsland: de DDR, de Berlijnse muur, Mercedes Benz, 
Franz Beckenbauer, Willy Brandt, Tatort, Derrick en vooral de ZDF 
Hitparade met Dieter Thomas Heck. Een Duitse avond waar alle hits 
uit de jaren 70 voorbij komen, gecombineerd met bekende TV-tunes 
van die tijd.
Geniet vanuit de ‘huiskamer’ van Hanssi van Ich bin verliebt in die Liebe, 
Schön ist es auf die Welt zu sein of Ich bin wie du. En wat te denken van 
nostalgische TV-tunes van o.a. Derrick, die Biene Maja en Sendung mit 
der Maus?

ZO 19 MRT
Doopsgezind Kerkje  | 16.30 uur | € 15,00

VR 24 MRT
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 27,50

ZA 25 MRT
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 24,50

Oleg Lysenko & Hans Boland     

Slagerij van Kampen           

Hanssi Kaiser

De Sneeuwstorm

Rhythm of Life

70er Jahre Schlager Show 

klassiek

show

theaterconcert

Guilty
pleasure!
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Rhythm of Life

Daniël Lohues komt weer naar Winterswijk, de koffer gevuld met 
nieuwe liedjes, zijn lievelingsnummers uit de succesvolle Allennig-
serie en van de prachtige platen daarvoor en daarna. Al naar gelang 
het liedje begeleidt hij zichzelf op de vleugel of op de gitaar, op een 
banjo of op een mandoline. Je weet het maar nooit, met Daniël, die 
al meer dan vijftien jaar als een eigentijdse troubadour door het land 
trekt met verhalen en tijdloze liederen. Vol muzikaliteit en humor kijkt 
hij verder dan zijn neus lang is, op zoek naar zichzelf.

Ellen ten Damme droomt weg in frivole vergankelijkheid en houdt hof in Barock, een 
performance in het verlengde van haar succes-shows Paris-Berlin en Casablanca. 
Samen met haar 8-koppige band nodigt Ellen ten Damme u uit om toe te treden tot 
haar hofhouding. Deze nieuwe show is een meertalig bal demasqué vol verrassende 
en herkenbare songs waar de scabreuze excessen net zo opzwepend zijn als de 
schaduwzijdes meeslepend.

DO 30 MRT
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 27,50

VR 31 MRT
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 30,00

Daniël Lohues

Ellen ten Damme
Barock

theaterconcert

muziektheater

In samenwerking met 
Komt Het Zien! is er bij 
deze voorstelling een 
blindentolk aanwezig. 
Kijk voor meer informatie 
op onze website en 
www.komthetzien.nl.
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Openingsti jden: maandag: 13:00 tot 18:00 u. dinsdag tot donderdag: 9:30 tot 18:00 u.  vrijdag: 9:30 tot 20:00u.Openingsti jden: maandag: 13:00 tot 18:00 u. dinsdag tot donderdag: 9:30 tot 18:00 u.  vrijdag: 9:30 tot 20:00u.
Zaterdag: 9:30 tot 17:00u. Elke laatste zondag van de maand: 13:00 tot 17:00 u.Zaterdag: 9:30 tot 17:00u. Elke laatste zondag van de maand: 13:00 tot 17:00 u.

In de SpotlightsIn de Spotlights

Met de collecti es 
COSMO, ODEON 

en HIGHLIGHT geven we 
gebruikt hout en staal 

een nieuw leven.  
MET ZOVEEL GESCHIEDENIS 
WORDT EEN HUIS JE THUIS.

          Teak is er in vele kwaliteiten. Voor deze collecties is alleen het beste hout gebruikt, afkomstig van oude huizen in het oosten 
van het Indonesische eiland Java. Teak is een harde houtsoort en daarom zeer geschikt om meubels van te maken. Dankzij na-
tuurlijke oliën is teak duurzaam en vol karakter.  Elk stuk fl uistert de geschiedenis van generaties Javanen die het hout onderdak 
bood en beschermde. Het staal uit deze collecties komt van oude pijpen, dikke metalen platen, gesloopte stalen schepenl. Dit 
wordt verzameld in de gieterij aan de noordkust van Java. Gesorteerd op kwaliteit wordt het staal geknipt en omgesmolten. 

Het resultaat is sterk en heeft een stoere uitstraling.

Zonnebrink 15   7101 NA Winterswijk
www.oldschoolhotel.nl    info@oldschoolhotel.nl

Breid je theaterbezoek uit met een overnachting in hotelkamer 
DRAMA in het unieke OLDSCHOOL HOTEL.
Het hotel dat in een oude middelbare school gevestigd is
telt 12 luxe kamers met elk een eigen thema dat betrekking
heeft op de school. Kom overnachten in bijvoorbeeld HISTORY, 
BIOLOGY of MATH. Extra luxe (en welness) vind je bijvoorbeeld 
in THE PRINCIPAL, THE PROFESSOR of THE DEAN.

Het hotel ligt op 12 minuten loopafstand van het theater.

Verleng het  theatergevoel

volledig in theaterstijl ingericht. 
hotelkamer DRAMA

Nog geen genoeg 
van het theater?
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René van Meurs staat ineens aan de vooravond van een nieuwe 
fase! Met al z’n levenservaring en z’n goeie gedrag. Dan moet je er 
ineens echt wat van gaan maken, omdat dat nu eenmaal zo hoort. 
Verantwoordelijkheid nemen, dingen vinden, dat soort dingen. Maar wat 
als je daar misschien nog niet klaar voor bent en gewoon nog wat wil 
dollen en loltrappen? Moet ook gewoon kunnen, toch?

Als iemand funk bij een groot publiek heeft laten doorbreken, dan 
is dat natuurlijk The Godfather of Soul. De grootste Funk Band van 
Nederland; Amsterdam Funk Orchestra, brengt een vlammend en vet 
eerbetoon aan James Brown. En om dat goed te doen is er eigenlijk 
maar één iemand in Nederland die daarvoor in de huid van James 
Brown kan kruipen; Jared Grant! Met Amsterdam Funk Orchestra 
krijgen alle klassiekers – zoals Sex Machine en Cold Sweat - de dikst 
mogelijke uitvoering. Get up!

Thijs is halverwege. Zo denkt hij zelf. Thijs is 40 geworden. En hij hoopt 
op de levensroute van luiers tot luiers ongeveer halverwege te zijn. 
Voordat hij aan de volgende 40 jaar begint wil hij eerst de eerste 40 
jaar evalueren. Wat is dan de conclusie? Gaat hij verder op dezelfde 
manier of moet het toch anders? Wat Thijs in ieder geval al wel 
weet; het is nog geen tijd voor een cabrio, een groene broek en een 
20-jarige stagiaire. Al rijdt hij wel in een SUV, want dan hoeft hij niet zo 
laag in te stappen.  

ZA 1 APR
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 24,00

VR 7 APR
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 22,50

ZA 8 APR
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 21,50

René van Meurs

Amsterdam Funk Orchestra 

Thijs Kemperink
Halverwege

cabaret

theaterconcert

cabaret

A Tribute to James Brown

2636

Met Jared Grant, 
bekend van 

Matthijs draait door!
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Plas kreeg vele fans dankzij haar hilarische filmpjes op YouTube. 
Nu komt ze naar ons theater met een herkenbare en humoristische 
voorstelling over het pad dat zij als vrouw bewandeld heeft. Want 
eerst was ze een kind, nu heeft ze zelf kinderen en uiteindelijk zal ze 
er met een gaan trouwen. Misschien niet de meest logische route, 
maar spijt heeft ze niet. Deze voorstelling over de evolutie van de 
vrouw zorgt gegarandeerd voor een lach op uw gezicht.

Het toneelstuk Laura H. is een bewerking van de gelijknamige 
bestseller, geschreven door journalist Thomas Rueb. Het is een 
van de grote nieuwe voorstellingen van Toneelgroep Oostpool dit 
seizoen, onder regie van artistiek leider Nina Spijkers. De voorstelling 
wordt gespeeld door Tim Olivier Somer en Charlie Chan Dagelet. 

‘Is ze dader, slachtoffer, leugenaar? Het is ingewikkeld, willen de 
makers maar zeggen.’ - De Volkskrant ★★★★

Muzikaal, snel en heel erg grappig. In TEAM SOLO gaan Merijn 
en zijn alter-ego’s terug naar de basis: alleen, omdat we dat nou 
eenmaal zijn.
Comedy met een welhaast ontembare liefde voor de medemens. 
De satirische filmpjes van Merijn Scholten gingen afgelopen jaar 
regelmatig viral. Micha Wertheim noemde hem derhalve ‘de 
grappigste man op Instagram’. Daarnaast maakte hij deel uit van 
het duo De Partizanen, dat de jury- en publieksprijs won op het 
Leids Cabaretfestival en de Neerlands Hoop ontving voor beste 
debuutprogramma. 

DI 11 APR
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 27,50

DO 13 APR 
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 25,00

VR 14 APR
Mondriaanzaal | 20.30 uur | € 19,50

Nienke Plas Toneelgroep Oostpool

Merijn Scholten

Postnatale Expressie Laura H.

TEAM SOLO

cabaret toneel

cabaret & comedy

De spraak-
makende 
theaterhit 

uit 2020
 in reprise!
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Een keer per twee jaar brengt Motel Westcoast een nieuwe show 
in het theater, nu al voor het 8e seizoen. De beste songs van de 
Amerikaanse meerstemmige Westcoast muziek zorgen avond aan 
avond voor een dampende zaal vol enthousiaste muziekliefhebbers. 
Sommigen zien hun jeugd weer aan zich voorbij trekken, anderen 
ontdekken nieuwe muzikale pareltjes maar voor iedereen geldt: 
het is genieten. Nu alweer bijna 15 jaar. En dat had niemand van het 
gezelschap in 2007 durven dromen. 

Het opleidingsorkest Unity, onder leiding van Gerd Wensink, en 
de Ritmische Rakkers, onder leiding van Frans Kemna, geven 
samen een gevarieerd concert in ons theater. Het orkest en de 
slagwerkgroep zijn beide onderdeel van de gezellige en veelzijdige 
muziekvereniging Eendracht. Het belooft een mooi programma te 
worden voor jong en oud! 

Voor het Gauguin Ensemble gaat het maken van muziek over 
het creëren van contrasten, diepte en spanning, over passie 
en temperament. De verwijzing naar de schilder Paul Gauguin, 
flamboyant en intrigerend vanwege zijn aangrijpende kleurpalet 
en impliciete mystiek, lag bij de naamkeuze voor de hand. Het 
ensemble staat bekend om de vaak verrassende programma’s 
waarin het geijkte kamermuziek-repertoire wordt gecombineerd met 
hedendaagse muziek.

ZA 15 APR
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 28,50

ZO 16 APR
Mondriaanzaal | tijdstip & ticketprijs nog niet bekend

ZO 16 APRIL
Doopsgezind Kerkje | 16.30 uur | € 15,00

Syb van der Ploeg, Brenda Bee e.a.

Muziekvereniging Eendracht 

Gauguin Ensemble

Motel Westcoast
Unity & Ritmische Rakkers 

Theaterconcert

theaterconcert theaterconcert

klassiek

Toneelgroep Oostpool
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SCHILDER-, ONDERHOUDS-, 
RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN EN KLEURADVIES

info@heesenschilderwerken.nl  
www.heesenschilderwerken.nl

T  0543 - 515384   M  06 - 40629314

Beatrixpark 2, 7101 BN Winterswijk info@lammers-wellink.nl 
Telefoon: 0543-513436 www.lammers-wellink.nl

Gasthuisstraat 35  |  7101 DS Winterswijk  |  Telefoon 0543-843270 / 06-22865327  |  info@wiggerskeukens.nl  |  www.wiggerskeukens.nl

Gasthuisstraat 35  |  7101 DS Winterswijk  |  Telefoon 0543-843270 / 06-22865327  |  info@wiggerskeukens.nl  |  www.wiggerskeukens.nl

GraagGraag
       tot ziens!       tot ziens!
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Een meesterlijk moordmysterie van Agatha Christie waarbij het publiek 
bedrogen en geplaagd wordt door een plot met meer wendingen dan 
een draaitol!
In het oude pension Monkswell Manor zit een aantal gasten opgesloten 
door de aanhoudende sneeuwval. Dan meldt zich een brigadier van de 
politie in verband met een moord die eerder die dag in de omgeving is 
gepleegd. Hij vermoedt dat de dader zich in het pension schuilhoudt. 
Alle gasten lijken een motief te hebben en de spanning loopt verder 
op wanneer er een tweede slachtoffer valt. Door de sneeuwstorm kan 
niemand het pension verlaten, ook de moordenaar niet…

Hey, hallo! Een veel betere titel konden ze niet verzinnen. Vrijwel elke 
aflevering van Corona TV werd op deze wijze geopend, dus leek het 
Jamie en Steven niet meer dan toepasselijk om ook hun theatershow 
zo te noemen.
De ongemakkelijke video’s van Corona TV werden in korte tijd 
miljoenen keren bekeken, dus een theatershow kon niet uitblijven: Hey 
hallo! Een bizarre show vol droge humor, interactie en natuurlijk magie.

Nóg meer gesmijt met deuren, hopeloos bankhangen en lege 
verpakkingen in de koelkast; welkom bij Tis Hier Geen Hotel 2. In deze 
fonkelnieuwe voorstelling laten cabaretières Ellen Dikker, Hanneke 
Drenth en Dianne Liesker zien wat er gebeurt als pubers uw huis als 
hotel beschouwen. En waarom het dan in een permanente staat van 
chaos verkeert. Maar ook al worden we soms knettergek van onze 
pubers, we houden toch van ze en kunnen meestal hard met én om 
ze lachen. En zij om ons, want ‘OMG, wij zijn zó boomer’.   

WO 19 APR
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 32,50

DO 20 APR
Mondriaanzaal | 20.30 uur | € 19,50

VR 21 APR
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 25,00

Willeke van Ammelrooy, Wilbert Gieske e.a.

Steven Kazàn & Jamie

Hanneke Drenth, Dianne Lieker & Ellen Dikker

Tis Hier Geen Hotel 2

toneel

cabaret & comedy

cabaret

Hey Hallo

The Mousetrap

Bekend van 
Corona TV!

Gebaseerd op de 
populaire website 

Tishiergeenhotel.nl
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WWW.KWERREVELD.NL Nederlandse Dakdekkers Associatie

Nederlandse Dakdekkers Associatie

Nederlandse Dakdekkers Associatie

WWW.KWERREVELD.NL
Kwalitatief goede daken en innovatieve oplossingen binnen 

de renovatie- en nieuwbouwmarkt sinds 1957!

Nederlandse Dakdekkers Associatie

Nederlandse Dakdekkers Associatie

Nederlandse Dakdekkers Associatie

Dakmerk , VCA** , ISO9001, ISO14001 gecertificeerd

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Wilhelminastraat 7, Winterswijk  
tel. 0543 - 53 18 80  

www.rgomakelaars.nl

Het team van RGO Makelaars 
wenst u een fi jne 

voorstelling 

DE MAKELAAR VAN WINTERSWIJK EN OMSTREKEN

Monere uitvaartbegeleiding

Monere Uitvaartbegeleiding
‘‘Herinneringen verbinden wat het oog niet meer ziet’’

Monere Uitvaartbegeleiding is 24/7 bereikbaar
T. 06 8141 9911

Ik ben Monique geboren en getogen Winterswijkse.
Een uitvaart regelen betekent veel beslissingen nemen.

Ik denk graag met u mee om u 
of uw dierbare een mooi afscheid te geven.

Ongeacht waar en of u verzekerd bent. 
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Ahoy maatjes! Spannende verhalen gaan rond, want een beruchte 
piraat heeft zijn schatkist op Piekepolder eiland verstopt. Om 
de eeuwenoude dorpslegende te vieren, wordt een speurtocht 
georganiseerd. Wie zal de felbegeerde schat als eerste vinden? De 
piratenteams gaan op pad! 
Wil jij, net als Norbert, een échte piraat zijn? Kom vóór de voorstelling 
naar de foyer en maak jouw eigen ooglapje.  

Een mooie Winterswijkse traditie is het herdenkingsconcert van 
Rutger de Vries & friends. Op 4 mei staan zij, naast de herdenking aan 
de slachtoffers van WO II, samen met het publiek muzikaal stil bij allen 
die in de afgelopen jaren hun leven hebben gegeven voor de vrijheid. 
Een avond vol bezinning, ontroering en ontspanning, bij prachtige 
passende muzikale keuzes van Rutger en zijn kompanen.  

Voor jong cabarettalent is het Leids Cabaret Festival een mooie 
manier om de podia op geslingerd te worden. Zo krijgen ze de kans 
om zich te ontwikkelen met en voor het publiek. Want je kunt thuis 
voor de spiegel wel eindeloos oefenen, maar je wilt toch weten 
wat je waard bent. Enkele oud-finalisten zijn: Najib Amhali, Paulien 
Cornelisse, Wim Helsen, Tim Fransen, Kasper van der Laan en Martijn 
Kardol.

WO 3 MEI
Rabobankzaal | 13.30 uur | 16.00 uur | € 19,50

DO 4 MEI
Rabobankzaal | 21.00 uur | € 12,50

VR 5 MEI
Mondriaanzaal | 20.30 uur | € 19,50

Brandweerman Sam Live 

Rutger de Vries & friends

Leids Cabaret Festival

Finalistentournee 2023

jeugd & familie

theaterconcert

cabaret & comedy

Herdenkingsconcert

De verloren piratenschat

Kom verkleed 
en ga op 

de foto met je 
theaterhelden!
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In de herkenbare en humoristische voorstelling Huisvrouwen Bestaan 
Niet maken we kennis met drie vrouwen die totaal verschillend 
omgaan met de combinatie relatie, werk, kinderen, vrienden en 
familie en elkaar proberen te overtuigen van hun manier. Over een 
ding zijn ze het eens: Huisvrouwen Bestaan Niet (meer). Al lijkt het 
huishouden soms wel erg op het leven: “net als je het aan de ene 
kant op orde hebt, is het aan de andere kant alweer een zooitje.”

Vorig jaar stond hij in een uitverkochte Storm. Wegens succes keert 
Groenendijk nogmaals terug met zijn bejubelde voorstelling Voor 
iedereen beter. Volgens de pers behoort Groenendijk tot de grote 
komieken van ons land. Hij is openhartig, scherp, ad rem, een tikkie 
vilein, vol zelfspot, maar vooral genadeloos komisch. En hij kan ook 
nog eens geweldig zingen. Dus kom van die bank en ga hem zien!

Peter Rulof, Michel Wolsink en Stefan Santjer komen voor het eerst 
ook in het voorjaar van 2023 terug naar De Storm met een extra 
muzikaal programma uit de Diamantenreeks die zo vertrouwd 
is. Dit maal hebben zij zangeres Liane uit Zuid Duitsland en 
sterrentrompettist Walter Scholz gecontracteerd. 
Garantie voor wederom een avond Diamanten der Volksmusik vol 
sfeer en herkenning. 

ZA 6 MEI
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 27,00

DO 11 MEI 
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 26,50

VR 12 MEI
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 31,50

Lieneke Le Roux, 
Rian Gerritsen en Anouk Maas

Richard Groenendijk

Diamanten der Volksmusik

Huisvrouwen bestaan niet
Voor Iedereen Beter – reprise

toneelcomedy cabaret & kleinkunst

theaterconcert

Genomineerd voor 
de Poelifinario 
Entertainment!
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In Assepoester De Musical komt het wereldberoemde verhaal tot 
leven waarin een meisje door haar gemene stiefmoeder wordt 
uitgebuit, maar met behulp van een goede fee de kans krijgt haar 
eigen dromen na te jagen. Samen met de betoverende liedjes, 
prachtige meerstemmigheid en schitterende kostuums is deze 
familiemusical een ware beleving voor jong, maar ook voor oud. Met 
WMT & Steengroeve actrice Els Damen!

Genadeloos, goudeerlijk, hilarisch. Patrick Laureij komt met zijn 
derde programma. Tachtig minuten verbaal geweld. Over zichzelf en 
de wereld om hem heen. Live voor u. Kom kijken. 
Patrick Laureij is al jaren lid van het stand-up collectief Comedytrain 
en veroverde het publiek met zijn shows Dekking Hoog en 
Nederlands Hoop (beide te zien op Netflix).   

Bent u op zoek naar GELUK, RUST en BALANS in uw leven?
Wilt u eindelijk weer eens ZORGELOOS van het leven GENIETEN?
Dan moet u NIET bij MARTINE SANDIFORT zijn!
Met haar online-trainingen ‘CREËER UW EIGEN CRISIS!’, ‘HET IS 
WAT HET IS!’ en ‘BENT U ER NOU NÓG NIET OVERHEEN?’ heeft 
MARTINE SANDIFORT het afgelopen jaar al DUIZENDEN mensen 
naar de KLOTE gecoacht! En met SUCCES!

DO 18 MEI
Rabobankzaal | 13.30 uur | 16.00 uur | € 22,50

VR 19 MEI
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 24,00

ZA 20 MEI
Rabobankzaal | 20.15 uur | € 22,50

Assepoester De Musical (4+) Patrick Laureij

Martine Sandifort

Live!

Namasteetjes

jeugd & familie cabaret

cabaret

Richard Groenendijk
Van Hoorne Entertainment 

Kom verkleed 
en ga op 

de foto met je 
theaterhelden!

Het voorprogramma 
wordt verzorgd door 

mede-Rotterdammer, 
Comedytrain lid en 

aanstormend talent 
Sezgin Güleç. Niet 

voor tere zieltjes maar 
extreem grappig.

‘Ik ben sindsdien 
volledig de weg kwijt, 

fantastisch!’ 
(een vrouw)
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www.100procentwinterswijk.nl

Winkelcentrum
WINTERSWIJK KOOPZONDAGIedere laatste zondag van de maand

Winkels geopend van 12.00 – 17.00 uur

… winkelen in ons veelzijdige winkelcentrum
Winterswijk is dé bestemming voor een heerlijk dagje winkelen in de Achter-
hoek. Struinend door de karakteristieke winkelstraten vind je hier niet alleen 
bekende winkels van grote landelijke ketens, maar ook unieke boetiekjes, hippe 
shops en uitstekende speciaalzaken. 

… struinen over de gezellige warenmarkt
Op woensdagmorgen en op zaterdag vormt het sfeervolle marktplein rondom 
de Jacobskerk het decor voor de gezelligste markt van de Achterhoek. Hier 
vind je een uitgebreid assortiment aan leuke én lekkere waren. Op de Winters-
wijkse warenmarkt is er voor elk wat wils.

… genieten van onze gastvrije horeca
Rondom de markt, op de pleintjes en in de winkelstraten vind je talloze cafés, 
lunchrooms, restaurants en sfeervolle terrassen. De gastvrije horecagele-
genheden ontvangen je graag. Hier geniet je van de lekkerste drankjes en 
gerechten, met liefde geserveerd.

PGratis

Parkeren is altijd gratis 
en op loopafstand van 

het centrum

We zien je graag…
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Nederbelg Bas Birker is best sympathiek. Voor een Hollander. Maar diep 
van binnen zit een dik drammerig Duitsertje met een voorliefde voor 
orde, stiptheid en bovenal zichzelf. In blijde verachting is een reisverslag 
van de zoektocht naar Bassies diepste binnenste, te beginnen bij 
de ruggengraat. Een roadtrip langs ziekenhuizen, doodsangsten en 
onhebbelijkheden, om uiteindelijk de schoonheid te vinden in een grote 
berg lelijkheid. Een beetje zoals België, maar minder verdeeld.

Wat gebeurt er, als 17 miljoen Nederlands klimaatvluchtelingen 
de Duitse grens passeren, op zoek naar droge voeten? Patrick 
Nederkoorn, een Nederlandse Cabaretier legt het ons en onze 
oosterburen haarfijn en uiterst geestig uit. – Wél in het Duits!

Was passiert, wenn durch den Anstieg des Meeresspiegels 17 
Millionen orangefarbenen Klimaflüchtlinge mit ihren Wohnwagen auf 
der linken Spur nach Deutschland rollen? Sind die Deutschen dann 
bereit, die so geliebten Holländer aufzunehmen?

Boys Won’t Be Boys is een wervelende collage van jongens en 
mannen. Ze zingen, dansen, dichten, grappen, rappen of vertellen, 
in wisselende samenstelling, over hun persoonlijke levens. Deze 
theaterhappening met echte mensen was vorig seizoen overal 
uitverkocht en opende vele ogen. “We mogen er trots op zijn dat 
we open zijn, lief of flamboyant. De verschillen tussen mannen en 
vrouwen zijn lang niet zo groot als we onszelf wijsmaken.” aldus de 
ontwapenende initiator Rikkert van Huisstede.

DO 25 MEI
Mondriaanzaal | 20.30 uur | € 18,50

VR 26 MEI
Mondriaanzaal | 20.30 uur | € 21,50

ZA 3 JUNI
Mondriaanzaal | 20.30 uur | € 18,50

Bas Birker

Patrick Nederkoorn

Rikkert van Huisstede

Boys Won’t Be Boys

cabaret & kleinkunst

cabaret & kleinkunst

cabaret & comedy

Die orangene Gefahr – Die Holländer kommen

In Blijde Verachting

Duitstalige 
voorstelling!

ACHTERHOEK
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Samen bereiken we meer!
Dank aan onze ambassadeurs

Mede dankzij onze Founders, Stormgenoten & Sponsoren kunnen wij onze 
ambities waarmaken. Onze ambassadeurs helpen mee om een veelzijdige 
en rijke theaterprogrammering te realiseren én dragen specifiek bij aan een 
toegankelijke jeugdprogrammering voor Winterswijk en de wijde omgeving. 

Belangrijk, want daarmee kunnen we lokale en regionale jeugdtheatermakers een 
speelplek bieden en het publiek van de toekomst op een laagdrempelige manier 
kennis laten maken met theater. Samen maken we ons theater mooier dan ooit! 
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B O U W G R O E P
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www.wassink.nl

Wilt u zich ook aan ons theater verbinden 

en ontdekken wat we voor elkaar kun-

nen betekenen? Stuur een mail naar 

directie@theaterdestorm.nl. 

www.hobbelinkenbuitink.nl

www.deviske.nl

www.eigenwijsjerijk.nl

www.achterhoeknieuws.nl

Vredenhof B.V.
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Anna, het meisje met de zwavelstokjes, wil heel graag naar haar 
overleden Oma toe, maar komt per ongeluk in een droomwereld 
terecht. In deze ‘droomwereld’ heeft de Zeeheks de macht in de 
onderwereld, met als gevolg dat de Zeemeermin eindigt met het ene 
been van het Tinnensoldaatje. De kleermakers raken hun zakken met 
nieuwe kleding kwijt en de Rode Schoentjes gaan hun eigen weg. En 
de prins treft uiteindelijk, op een stapel matrassen zijn ‘prinses’ aan. 
Overige avonturen zijn weggelegd voor de Keizer, het Lelijke Eendje 
en niet te vergeten de Poetsgarnaal.
Het Winterswijks Jeugd Muziek Theater Harlekijn brengt dit seizoen 
deze vrolijke, grappige musical op de planken in De Storm. 

ZA 10 JUNI & ZO 11 JUNI
Mondriaanzaal | za: 20.15 uur | zo: 14.30 uur | € 19,50

WJMT Harlekijn

7 Tales

musical

ALLROUND HORECAMEDEWERKER THEATER (18+)
Werken in een bijzondere omgeving? De magie van het theater voelen? We hebben weer een mooi en druk theaterseizoen voor 

de boeg en kunnen jouw hulp daarbij goed gebruiken. Kom het gezellige #Stormteam versterken als allround horecamedewerker! 

Als horecamedewerker zorg je ervoor dat onze gasten genieten van een onbezorgde avond uit. Dat begint natuurlijk bij een 

gastvrij ontvangst. Daarnaast voorzie je onze gasten van een hapje en een drankje voor aanvang, in de pauze en na afloop van een 

voorstelling. Met andere woorden: jij ben hét visitekaartje van ons theater.

Dit ga je doen:

• Je zorgt voor een gastvrije ontvangst;

• Je draait garderobe- en bardiensten;

• Je controleert (soms) toegangskaarten;

• Je begeleidt bezoekers naar de zalen;

• Je pakt bijkomende werkzaamheden aan in de keuken (o.a. afwas / schoonmaak)

Wat wij je bieden:

• Een mooi uurloon volgens CAO Nederlandse Podia;

• Mogelijkheden om door te groeien tot operationeel floormanager;

• Overleg m.b.t. het aantal uren en de dagen die je kunt/wilt werken;

• Je hoeft niet tot in de kleine uurtjes te werken, je komt dus gewoon aan je 

nachtrust toe.

Ben je enthousiast en 1 à 2 avonden per week inzetbaar? 

Dan ontvangen we heel graag jouw sollicitatie. 

Stuur een korte motivatie naar horeca@theaterdestorm.nl . 

Misschien nog goed om te weten: het is fijn als je al horeca-ervaring hebt, 

maar zeker geen vereiste: we leren je dit graag!

VACATURE
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Van het concert 
des levens 

krijgt niemand 
een program

     Crematorium  Hart van Berkelland  Groenloseweg 2   7273 PG  Haarlo  (0545) 20 02 33  www.hartvanberkelland.nl 

 Hart 
            van       Berkelland

C R E M A T O R I U M

z o r g  v a n u i t  h e t  h a r t

Van het concert 
des levens 

krijgt niemand 
een program

      Hart
                        van
     

va   van  n Berkelland
C R E M A T O R I U M

z o r g  v a n u i t  h e t  h a r t
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✂

Stuur dit formulier ingevuld op naar Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11, 7101 BX Winterswijk

BESTELFORMULIER Theater De Storm | 2022-2023

1 Uw gegevens

2 Vriend van ons theater

3 Betaling & Tickets

4 Waardebonnen & vouchers

5 Overige opmerkingen

Naam

Adres

Postcode / Plaats

Telefoon Mobiel

E-mailadres

Word vriend van ons theater en profiteer van diverse voordelen
(Voor meer informatie zie p. 6 van deze brochure).
Een vriendenkaart voor seizoen 22|23 kost € 25,-. Geef hieronder uw keuze aan:

JA Ik wil een vriendenkaart voor seizoen 22|23. 

JA  Ik wil graag nieuwsbrieven ontvangen.

IDEAL (u ontvangt een reserveringsbevestiging per mail met een Idealbetaallink). 

Ik heb een tegoedbon* bijgevoegd t.w.v. ...............................
en deze mag ingeleverd worden op mijn bestelling. 
(*VVV, Podiumcadeaukaart, 100% Winterswijk, storm-tegoedbon)

■■ Rij/stoelvoorkeur? ............................................................

■■  Rolstoel of mindervalide

■■  Anders ......................................................................................................................

Hoe wilt u uw tickets betalen?

Administratiekosten per order €3,75 | Factuurkosten bij bedrag overmaken €2,50
Indien tickets per post €1,25
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  MondriaanZaal

RabobankZaal

Z.O.Z.

Bedrag overmaken 
■■ Stuur mij een factuur per mail

■■  Stuur mij een factuur per post

Hoe wilt u uw tickets ontvangen na betaling? 

■■ Per mail

■■  Per post

TONEEL
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Aantal Voorstelling Datum

✂

6 Mondriaankaart

7 Kies uw voorstellingen + aantal tickets

Met de Mondriaankaart kunt u voor € 115,- onbeperkt een heel theaterseizoen genieten van verrassende voorstellingen in onze Mondriaanzaal!
Bent u vriend? Dan betaalt u slechts € 95,-.
Geef hieronder uw keuze aan:

JA Ik wil een Mondriaankaart, aantal......................

6666
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Voor de beste oplossing voor je ogen en oren laten wij graag zien dat er meer kan dan je voor mogelijk had gehouden. 
Daarvoor werken wij uitsluitend met de beste mensen, apparatuur, merken en producten. Samen met jou zorgen wij ervoor 
dat je alles zo goed mogelijk kunt horen en zien!

Bij ons  
sta jij in de  
spotlights! 

 
Natuurlijk wil je alles zo goed mogelijk  

kunnen horen en zien. Dat begrijpen  
wij als geen ander. Bij ons sta jij als klant 

 in de spotlights! We geven je de aandacht  
die je verdient en doen er alles aan  
om te zorgen dat je tevreden bent  

met je aankoop.

Misterstraat 14A  7101 EW  Winterswijk   
Telefoon: 0543 519 777  info@       horen-zien.nl   
www.horen-zien.nl 

Horen & Zien-Adv. De Storm 2022 A4 aflopend.qxp_Opmaak 1  08-07-2022  07:57  Pagina 1


