
 

Activiteit 

Verhalen en meer 
Bibliotheek Hengelo   2e vrijdag van de maand 

 14.30 -16.00 uur    14-01, 11-02 en 11-03 2022 

Minke de Jong en Gerda Althof  info@wijkracht.nl 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ontmoeten, luisteren en vertellen 

Samen luisteren naar een mooi verhaal, daarover met elkaar van gedachten wisselen en 

misschien wel tot nieuwe inzichten komen. Dat is wat we bij Verhalen en meer doen. Doet 

u mee? 

 

Wat is ‘Verhalen en meer’? 

‘Verhalen en meer’ is een activiteit op de vrijdagmiddag, waarbij we deelnemers 

uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van een thema. Dit thema leiden 

we in door een verhaal te vertellen. Verhalenvertellers Gerda Althof en Minke de Jong 

vertellen het verhaal en zorgen dat de middag prettig verloopt. 

 

Waar, wanneer, hoe laat 

De activiteit vindt iedere tweede vrijdag van de maand plaats in de Grote Zaal (1e 

verdieping, er is een lift aanwezig) van de Bibliotheek Hengelo, Beursstraat 34, 7551 HV 

Hengelo.  

 

Voor 2022 zijn dit de data met de thema’s:  

• 14 januari:  Hebben dieren ons iets te vertellen? 

• 11 februari:  De invloed van sociale media. 

• 11 maart:  Welke waarde heeft uw hobby voor u? 

De activiteit start om 14.30 uur. De zaal is vanaf 14.15 uur open. Rond 16.00 uur ronden we 

de bijeenkomst af.  

 



 

Aanmelding en informatie 

Meedoen kan gratis. De kosten voor koffie/thee zijn voor eigen rekening. We vragen wel 

om u even aan te melden. Dit is gezien de geldende coronamaatregelen verplicht.  

We hebben daardoor ook een maximumaantal plekken. Tijdens de bijeenkomst houden 

we ons aan de geldende maatregelen.  

 

Aanmelden kan op een van de volgende manieren: 

• Minke de Jong, telefoon 074  291 25 56 of bij 

• Gerda Althof, telefoon 06 17 32 46 04 

• Of via email: info@wijkracht.nl 

Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u Minke of Gerda bellen. 

 

Graag tot ziens!  

 

 

 

 

 

 


