
Anne-Lise en Friedus Jonkman, 
Bornsestraat 71

MARIEKE ZIJLSTRA – 
LOWIE GILISSEN

Dichters uit Hengelo dragen voor 
uit eigen werk. Marieke begeleidt 

zichzelf op de gitaar.

Helma de Ruiter, 
Algonquin 33

TRIO 054
Gea Spiegelenberg, Ton Ouwehand 

en John Kluijtmans laten op een 
jazzy manier horen dat teksten van 

Schmidt, Wilmink en Shaffy tijdloos 
zijn. Net als de muziek van 

Bannink, Gershwin en Dirk Witte.

Wil en Anneke Kuipers, 
Deldenerstraat 105

MARTIN TER DENGE
Tekstschrijver, streektaalactivist, 

muzikant en tekenaar. Auteur van 
het boek Tukkers Spotten.

Buurthuis Dichtersbuurt, 
Vondelstraat 5
DE KIEKKAST 

(voor kinderen)
Poppenkastvoorstelling 

Jan Klaassen en de vriendschap 
van twee Tovervissen in zijn vijver

(voorstellingen alleen om 
14.00 en 15.00 uur).

Roel en Jeanette Kok, 
Vijverlaan 51

MARLEEN TER HEDDE – 
PAUL ABELS

Singer-songwriter en verhalen-
schrijver. Ze wisselen elkaar af. 

LITERATUUR 
∑BIJ DE BUUR∑
Nieuw evenement in Hengelo als afsluiter 

van de landelijke Poëzieweek. 
Op zondag 29 januari 2023 treden 

theatermakers, dichters, schrijvers en 
muzikanten met hun poëtische tekst en/of muziek 

op in 9 verschillende woonkamers in en om 
de binnenstad van Hengelo. 

Aansluitend bij het thema ‘Vriendschap’ 
van de Poëzieweek 2023 maken ze om 
14.00, 15.00 en 16.00 uur graag een halfuur van 
dichtbij kennis met hun publiek. 
De middag eindigt om 17.00 uur met een 
samenkomst voor wie kan, mag en wil in 
het Lambooijhuis aan de Langestraat.

Jan Willem en Lucy Korenromp, 
Woolderbeekweg 3 
PETER SCHOOF
Zanger met liedjes over leeftijd, 
vriendschap en andere 
ongemakken en zeker ook over 
Almelo, de stad waar Peter al 
55 jaar woont.

Hennie en Hans Engelbertink, 
Esrein 10-G
GROUNDHOG
Viermansbluesformatie speelt 
klassieke blues en ballads.

Nico en Joke Looij, 
Esrein 12-G
FRANS & JOCHEM MET 
BOB DYLAN REPERTOIRE
Vader en zoon spelen songs van 
Bob Dylan, de singer-songwriter 
en kunstenaar die in 2016 de 
Nobelprijs voor de literatuur kreeg.

Hinke Wissink, 
Brouwerij 30
JOHANNEKE TER STEGE 
Singer-songwriter die taal, beeld 
en muziek laat versmelten om te 
tonen wat het leven magisch 
maakt.

Literatuur bij de Buur 
wordt georganiseerd door 
de Stichting Hengelo Leest 
en wordt mede mogelijk gemaakt 
door een financiële bijdrage 
van de gemeente Hengelo.

GRATIS ENTREE
(vrije gift 

wordt van harte 
aanbevolen), 

maar vol is vol! 


