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Beeldhouwkunst en toneel
in Toneelbeeldenroute
WINTERSWIJK - Kunst bekijken
in de open natuur. Een kleine
fietstocht en een wandeling, en
genieten. Beeldentuin de Stegge
houdt op zondag 25 mei samen
met de jubilerende toneelgroep
Tejatertick een kruisbestuiving
van kunsten.
De tuin staat weer vol met
prachtige beeldhouwwerken
van tal van kunstenaars. Tejatertick, die dit jaar haar 25-jarig
bestaan uitgebreid viert, speelt
op deze zondagmiddag op
meerdere tijdstippen twee eenakters. Tejatertick speelt de eenakter De Getuigen, waarbij de
rollen worden waargenomen
door vier mannen uit de groep
en een vrouw, die onzichtbaar
is, maar in de hoofden van de

mannen de personificatie van
lust, verlangen en liefde is. De
eenakter Praatje in het Park gaat
over vier heren op en bankje die
hun eigen problemen overdenken. Een voorbijganger brengt
echter een onvoorziene kettingreactie op gang.
Daarnaast wordt de bezoeker
meegenomen in een theatrale
rondgang met proza en poëzie
die aansluit bij de Beeldentuin.
De Toneelbeeldenroute heeft
plaats tussen 13.00 en 17.00 uur
in Beeldentuin de Stegge aan de
Steggemansweg 1. Vanaf 13.30
uur kan men op gezette tijden
samen met de acteurs van Tejatertick een theatrale rondgang
maken door de Beeldentuin.
(www.destegge.nl)

Vereniging Boer(en)Recreatie
viert tienjarig bestaan
WINTERSWIJK - De Vereniging Boer(en) Recreatie voor belangenbehartiging en
promotie van agrotoerisme houdt in het kader van haar
tweede lustrum een feestelijke bijeenkomst voor haar leden op zaterdag 24 mei in ge-

bouw Juliana in het Woold.
Hier verzorgen de bestuursleden van de projecten 'Activiteitenflyers' en 'Boerenleenbankroute nieuwe stijl' een
presentatie. Beide projecten
worden ondersteund door
WCL Winterswijk.

Libellenexcursie
WINTERSWIJK - De KNNV
Oost-Achterhoek houdt zaterdag 24 mei een libellenexcursie.
Het vertrek is om 9.00 uur per
fiets bij het postkantoor; uiterlijk 13.00 uur is men terug. Geadviseerd wordt laarzen, lunch-

pakket, libellengids en vlindernet mee te nemen. Libellenexpert Jan Rademaker laat een
aantal gebiedjes zien met verschillende libellenbiotopen bezoeken. (www.knnv.nl/oostachterhoek/)
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Agenda
DINSDAG 20 MEI
21.00 uur, Filmhuis met
'12:08 East of Bucharest',
Skopein

WOENSDAG 21 MEI
19.30 uur, optredens bands
@Stage, Pink Sneaker en inside!, Boogie Woogie
14.00-15.00 uur, Geheugenspreekuur, Zorgloket raadhuis

DONDERDAG 22 MEI
10.00–11.30 uur, optreden
Vrijetijdsorkest, Pronsweide
19.30 uur, Rondetafelgesprek
over kunst en cultuur, feestzaal Theater de Storm

ZATERDAG 24 MEI
09.00-13.00 uur, libellenexcursie KNNV, vertrek bij postkantoor Winterswijk
11.00-16.00 uur, jubileum receptie GOLS Station
14.30 uur, reünie en foto-expositie, school Kotten, gebouw Wilhelmina
Ook het onlangs geopend Kommiezenpad staat op Wandelbeeld. Deze bestaat uit vier rondwandelingen over voormalige tol- en smokkelpaden aan weerszijden van de grens. FOTO: PETER POLTER
WINTERSWIJK - Op de site
www.wandelbeeld.nl worden
twintig wandelingen in woord
en beeld beschreven. De kern
van Wandelbeeld is een kort
maar krachtig persoonlijk
beeldverslag van de maker van
deze site, Winterswijker Peter
Polter. Van iedere wandeling
wordt daarnaast alle praktische
informatie gegeven: wat is het
karakter van de wandeling,
waar is het startpunt, hoe is de
routebeschrijving verkrijgbaar
en is er horeca langs de route.
De wandelingen van Wandelbeeld worden overzichtelijk gepresenteerd in categorieën. Zo
is de categorie 'wandelen tot 10

kilometer' populair. Wie langer
op pad wil, kan kijken bij 'wandelen vanaf 10 kilometer'. In
beide categorieën worden ook
veel routes beschreven die bij
de VVV verkrijgbaar zijn.

Peter Polter brengt
20 wandelingen
treffend in beeld
Een aparte categorie is het
Kommiezenpad. Deze is dit
voorjaar geopend en bestaat uit
vier rondwandelingen over
voormalige tol- en smokkelpaden aan weerszijden van de

grens. De rondwandelingen van
het Kommiezenpad variëren in
lengte van 4,8 tot 12,8 kilometer.
Uiteraard ontbreekt het Scholtenpad niet op Wandelbeeld.
Het Scholtenpad is een langeafstandwandelroute (103 km)
door de Achterhoek rond Winterswijk. Onderdeel van het
Scholtenpad zijn acht dagwandelingen, die starten in het centrum of dicht in de buurt van
Winterswijk. Op Wandelbeeld
worden er vijf beschreven.
Op de openingspagina van
Wandelbeeld worden enkele
wandelingen getipt. Ook is hier
te zien of routes volledig bewegwijzerd zijn of niet.

ZONDAG 25 MEI
09.00-10.30 uur, toertocht
Wimac, vertrek café Spiekerman Meddo
11.00 uur, Jeugdtheater,
Sporttheater Astoria
14.00-17.00 uur, Kinderboerderijendag, Freriks
14.00 uur, gymuitvoering
WoGV, gebouw Juliana Woold
14.30 uur, optreden Greyhound Babershop Singers
e.a., sporttheater Astoria
13.00-17.00 uur, Toneelbeeldenroute m.m.v. toneelgroep
Tejatertick, Beeldentuin de
Stegge
19.30 uur, filmavond 'Once
upon in time in the West',
Sporttheater Astoria
20.08 uur, concert zanggroep
inTENs, theater de Storm

