
• Vrijdagavond 7 oktober 2022 •  

Wetenschapsjournalist en publicist Govert Schilling, autodidact op het gebied van 
sterrenkunde met De ontdekking van de hemel.  
Een wervelende reis naar de rand van het universum en naar het begin van de tijd. 
Met uitgebreid aandacht voor de relatie tussen mens en kosmos.  
Panoramazaal, Trefkoele+, aanvang 20.00 uur 
Entree: € 10,50, geen kaartjes aan de zaal  
 

• Vrijdagavond 20 januari 2023 • 

De geschiedenis van de fiets. 
Het is Wim Danieëls wel toevertrouwd om van dit onderwerp een informatieve, ver-
makelijke avond te maken. 
Panoramazaal, Trefkoele+, aanvang 20.00 uur 
Entree: € 10,50, geen kaartjes aan de zaal  
 

• Vrijdagavond 10 februari 2023 • 

De toekomst van ons waterbeheer: van afvoeren naar vasthouden.  
In aanloop naar de Waterschapsverkiezing van maart 2023 gaat landschapsarchitect 
Jan Gorter in op geschiedenis, functie en belang van de Waterschappen in 
Nederland.  
Panoramazaal, Trefkoele+, aanvang 20.00 uur 
Entree: € 10,50, geen kaartjes aan de zaal  
 

• Begin maart 2023 • 

Meesters & Gezellen.  
Wendingen 
Dirigent Daniël Reuss (Cappella Amsterdan) 
Het programma omvat competities die speciaal zijn geschreven voor Cappella Am-
sterdan en voor Meesters & Gezellen 
Grote Kerk, Kerkplein, Dalfsen 
Entree: € 26,00, geen kaartjes aan de zaal 
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• Dinsdagochtend Literatuur in De Trefkoele+ • 

Simon Peerdeman doet de eerste ochtenden  
18 oktober 2022: Leven en werk van  Multatuli (Eduard Douwes Dekker)  
15 november 2022: De dichter J.A. dèr Mouw 
20 december 2022: Frederik van Eden en Het Utopisch Denken 

Jan Eleveld sluit af met  
21 februari 2023: De Baltische Staten, geschiedenis in vogelvlucht  
21 maart 2023: Historische roman  Tussen twee plagen van de Estse  
    Jaan Kross  
Panoramazaal van Trefkoele+, 10.00 - 12.00 uur 
Deelname € 5,00 per ochtend, € 20,00 voor de serie van vijf, geen kaartjes aan 
de zaal 
 
Er is plaats voor 30 deelnemers  

Belangstellenden van Cultureel Café Dalfsen ontvangen in ieder geval ca. twee 
weken voor een CCD-bijeenkomst per email een Nieuwsbrief met uitgebreide infor-
matie over de komende activiteit. 

Als u onze Nieuwsbrieven wilt ontvangen kunt u zich aanmelden op 
www.cultureelcafedalfsen.nl 

Toegangskaarten: 
 via www.cultureelcafedalfsen.nl (e-tickets) 
 Pluscafé in de Trefkoele+ 

Informatie over de start van de kaartverkoop vindt u op de website en in de 
Nieuwsbrieven. 

Locaties: 
 De Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen 
 Grote Kerk, Kerkplein 31, 7721 AD Dalfsen 

Overal graag bij willen zijn, maar geen vervoer? Geen probleem! 
De gemeente Dalfsen kent tegenwoordig de vervoersservice voor en door eigen  
inwoners: ANWB Automaatje. 
Voor informatie 06-28 33 86 24 of automaatje@saamwelzijn.nl  

WWW.CULTUREELCAFEDALFSEN.NL 

  WWW.TREFKOELEPLUS.NL 

• Dinsdagochtend Poëzie in De Trefkoele+•  

Jan Kristen heeft opnieuw  een uitdagend rijtje: 
04 oktober 2022: K.Schippers (Gerard Stigter)  
01 november 2022: Anna Enquist 
06 december 2022: Marieke Lucas Rijnenveld 
07 februari 2023: Jacques Hamelink 
07 maart 2023: Middeleeuwse liederen 
Panoramazaal van Trefkoele+, 10.00 - 12.00 uur 
Deelname € 5,00 per ochtend, € 20,00 voor de serie van vijf, geen kaartjes aan 
de zaal 

Er is plaats voor 30 deelnemers 

http://www.cultureelcafedalfsen.nl
http://www.cultureelcafedalfsen.nl
mailto:automaatjedalfsen@landstede.nl

