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Kerstconcert AWM

Nieuws voor mensen met

een gebitsprothese!
Wist u dat u bij de Tandprotheticus
rechtstreeks* terecht kunt voor:

Het Algemeen Wierdens
Mannenkoor (AWM) sluit het
jaar af met een Kerstconcert.
Het concert wordt gehouden
op zondag 16 december in
de RK kerk St. Jan de Doper,
Stationsstraat 20 in Wierden.



Een volledige prothese
 Een gedeeltelijke prothese *
 Een frame prothese *
 Een implantaat gedragen
prothese*
 Reparatie en Rebasing

u Door de redactie
U Wierden

(deze worden zo snel mogelijk gemaakt)
*Indien noodzakelijk i.s.m. de tandarts.

Het Algemeen Wierdens Mannekoor sluit het jaar af met
een kerstconcert in de St. Jan de Doper in Wierden. EIGEN
FOTO

Zaterdag 15 december vraagt
de Immanuelschool op de kerstmarkt in Wierden aandacht
voor de actie Serious Request.
Tijdens de markt gaat de school
boeken, eigengemaakte kerstversieringen van de leerlingen

Lid Organisatie
Nederlandse

Tandprothetici

non-stop programma. Ze zingen gevarieerde kerstmuziek uit
alle tijden en in verschillende
talen.
Op het programma staan nummers als ‘Kerstzang’ en ‘Heilige
Nacht’, ‘Son of Mary’, ‘Light a
candle’ en ‘Puer Natus’.
Het optreden van de koren
wordt afgewisseld met een aantal kerstvariaties van de organist
en de trompettisten en samenzang. Aan het eind van het con-

cert brengen het AWM en
het AWV met bijna honderd
zangers en zangeressen, het
wereldberoemde ‘Cantique
de Jean Racine’ en het overbekende ‘Transeamus’. Het
concert wordt besloten met
het gezamenlijk zingen van
‘Ere zij God’.
Het volledige programma
staat op de site van het
AWM: www.wierdensmannenkoor.nl

Immanuëlschool op kerstmarkt
Wierden

ont

Vocale medewerking verleent
het Algemeen Wierdens Vrouwenkoor (AWV) onder leiding
van Ans Alink. Frauke Langbein heeft de totale muzikale leiding en Inge ter Halle begeleidt
de beide koren op de piano.
Instrumentale medewerking
komt van Jan Willem Timmerman aan het orgel en de trompettisten Stephen Willink en
Peter Blom.
Het concert begint om 16.00
uur. Voor aanvang blaast Maurits Kreijkes op de midwinterhoorn. De toegang is gratis. Er
is een collecte bij de uitgang ter
bestrijding van de onkosten.
De Wierdense mannen en vrouwen brengen met hun medewerkenden een onderhoudend

en kaarsen, chocoladerepen
en zo verkopen. Met alle kinderen is al een knutselmiddag
gehouden voor de kerstmarkt.
Leerlingen zijn ook druk met
persoonlijke acties, zoals klarinet spelen voor de winkel van
hun oma, zingen en op de foto

in de Lidl, gitaar spelen en
zingen en flessen inzamelen.
Zo hoopt de school flink wat
geld binnen te halen en dat
geld wordt door een aantal
kinderen en twee leerkrachten, overhandigd bij het glazen huis in Enschede.

Boomkamp 2, Rijssen
Tel. (0548) 540 505
Nijkerkendijk 38-17, Nijverdal
Tel. (0548) 622 710

Tandprothetische Praktijk
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Kerst PCOB
Wierden

Op dinsdag 18 december
houdt de PCOB Wierden-Enter haar jaarlijkse
kerstviering. Leden en
belangstellenden zijn van
harte welkom op deze bijeenkomst, die gehouden
wordt in Het Anker aan de
Wilhelminastraat. Aanvang
14.30 uur. Voorzitter Elizabeth Wolters-Kassies neemt
de opening en een kort meditatief moment voor haar
rekening. Dominee H.P.
Mulder uit Quendorf spreekt
over het thema ‘Kerst... van
oud naar nieuw’. Er is veel
samenzang. De samenzang
wordt begeleid door Cor Bal
op de piano en een klarinetgroep onder leiding van
Erika Bijlsma verleent haar
muzikale medewerking.

Van der Meiden over Heliand
Wierden

Op dinsdag 18 december
houdt de Historische Kring
Wederden de laatste bijeenkomst van dit jaar en wel in
zalencentrum De Marke
aan de Vossenbeltstraat te
Wierden. Gastspreker is
theoloog en communicatie wetenschapper prof. dr.
Anne van der Meiden met
als onderwerp De Heliand.
De Heliand is de oudste
bewaard gebleven Bijbelse
tekst in het oud-Saksisch,
de taal die in lang vervlogen
tijden in Oost-Nederland en
Noord-West Duitsland werd
gesproken. Het is een religieus gedicht over het leven
van Jezus Christus, dat om-

streeks 825 werd geschreven door een monnik, die
de vier Evangeliën vanuit
het Latijn vertaalde. Anne
van der Meiden vertaalde
samen met Harry Morshuis De Heliand in het
Twents. Anne van der
Meiden gaat uitgebreid
in op de Twentse Heliand en gezien zijn eerdere
presentaties voor de Historische Kring Wederden
kunnen de aanwezigen op
een boeiende avond rekenen met een thema dat
goed past in de tijd van
het jaar. Aanvang 20.00
uur; zaal open 19.30 uur.
Toegang: 3,50 euro; donateurs gratis.








Prijs Fotoclub






Wierden

Winnende foto
Barbra Knop, lid van Fotoclub Wierden, werd eerste bij de
regionale wedstrijd. Haar foto, met die van de twee genomineerde uit Wierden en andere deelnemers aan deze wedstrijd, is in februari 2013 tentoongesteld tijdens een expositie in de Fotogalerie Objectief, Walstraat 33 te Enschede.

Fotoclub Wierden viel in
de prijzen bij de jaarlijkse
wedstrijd van de afdeling
Twente van de Nederlandse
Bond van Amateurfotografen Verenigingen (BNAFV).
Fotoclub Wierden deed mee
in clubverband en daarnaast
schreven ook individuele leden zich in voor deze wedstrijd. De club eindigde als
vierde. Bij de individuele
deelnemers kregen de leden
Joop Weustink en David Joseph met respectievelijk 23
en 22 punten een eervolle
vermelding van de drie juryleden. Lid Barbra Knop
werd winnares van deze regionale wedstrijd en wordt
door de regio voorgedragen
voor de landelijke wedstrijd.
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