
Bestuur van de vrien-

den van de bieb. 
Voor het eventueel nog 
betalen van de contribu-
ties neemt u contact op 

met Thea Ellenkamp. Het 
banknummer van de 
Vrienden is verhuisd. (zie 
achterzijde nieuwsbrief) 
 
Nieuw lid opgeven?  
Kent u mensen die ook 

vriend van de bibliotheek 
willen worden?  U kunt 
ze wijzen op de website 
of op de papieren versie 
van de nieuwsbrief die in 
de bibliotheek ligt. Het 

donateursgeld bedraagt 

tot 1 januari nog slechts 
€5,00. 
 
Oproep 
Heeft u ideeën voor 
films, tips voor lezingen, 
voorstellen voor andere 

activiteiten? Vertel het 
ons. Ook suggesties voor 
exposities die getoond 
kunnen worden in de 
expositieruimte van de 
bibliotheek zijn van harte 

welkom. U kunt ons bel-
len of mailen. 
 

 
 
 

De zomer loopt ten einde 

en voor de meesten van 
u zit de vakantie erop. 
We hopen dat u een goe-
de, mooie en inspirerende 

zomer heeft gehad. Met  
eindelijk die dikke boeken 
lezen, tuinieren, luieren, 
herhalingen op TV kijken, 
fietsen of wat u maar het 
liefst doet als het uw va-
kantie is.  

De herfst nadert en daar-
mee is er weer meer tijd 
voor boeken en films. 
Voor het komende sei-
zoen hebben we als be-
stuur van vrienden van 

de bieb ons best gedaan 

om voor iedereen boeien-
de films te vinden om te 
gaan vertonen in onze 
bibliotheek.  
Andere activiteiten die 
door het bestuur worden 
georganiseerd volgen bij 

de volgende nieuwsbrie-
ven.  
 
Filmavond voorkeur 
dag 
Via de e-mail heeft u in 

mei 2015 het verzoek 
gekregen te reageren op 
de vraag : “Welke dag is 

voor u het meest geschikt 
om de filmavond te be-
zoeken?” Vele hebben 
deze peiling ingevuld. Uit 

de ingevulde antwoorden 
van de donateurs blijkt 
dat de woensdag en de 
donderdag min of meer 
gelijke voorkeur hadden.  
 
 

Conclusie: We gaan deze 

twee dagen het komend 
seizoen om en om pro-
grammeren. Het is helaas 
niet mogelijk om aan ie-

ders wensen te voldoen. 
Met deze keus  hopen we 
zo zoveel mogelijk leden 
tegemoet te komen. Het 
blijft natuurlijk mogelijk 
om dit in de toekomst bij 
andere ontwikkelingen 

weer te wijzigen.  
De aanvangstijd blijft 
20.15. 
 
Films najaar 2015 
We willen u graag het pro-

gramma van de komende 

maanden geven: 
-Donderdag 17 September  
-Woensdag 14 Oktober                   
-Donderdag 19 November                   
 
 
 

Jeugdfilm 
Voor de kerstvakantie zijn 
we nog op zoek naar een 
leuke film voor de jeugd. 
 
 

 

Najaar 2015 

Informatie 

Heeft u vragen bel 

dan met:  
0314-333445  

of mail: vriendenbi-

bliotheekhengelo@

gmail.com 

of kijk op onze 

website: 

www.vriendenbibli

otheekhengelo.nl  
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Nieuwsbrief 

Vrienden Bibliotheek Hengelo 
S e p t e m b e r  2 0 1 5  J a a r g a n g  6 ,  n r .  2  

Vrienden  

Bibliotheek  
Hengelo  

ondersteunt de Biblio-

theek in Hengelo, 

zowel financieel als 

met raad en daad, 

met extra activiteiten 

waardoor de ‘bieb’ 

meer is dan alleen 

een uitleenplek. 

-Exposities organise-

ren in de expositie-

ruimte. 

-Films draaien. 

-Schrijvers en andere 

sprekers uitnodigen 

om lezingen te geven. 

Door de grote groep 

donateurs en vrijwil-

ligers blijft dit in Hen-
gelo allemaal moge-

lijk! 



 

Donderdag 

 19 november 

Film 
 
Still Alice  
 
regie: Richard Glatzer 

 
duur: 101 minuten 
aanvang: 20.15 uur 
entree: € 6,donateurs € 4 
 
Alice Howland (Moore) is 
een 50-jarige docent taal-

kunde aan de Harvard-
universiteit. Op het top-
punt van haar carrière 

krijgt ze te maken met het 
verval van haar geheugen. 
Ze wordt gediagnosticeerd 
met de ziekte van Alzhei-

mer en moet als sterke 
onafhankelijke vrouw zien 
om te gaan met de gevol-
gen van deze diagnose die 
haar leven drastisch zal 
veranderen. 

 

 

Film 
 

Chef 

regie: Jon Favreau 
duur: 115 minuten 

aanvang: 20.15 uur 
entree: € 6,donateurs € 4 
 
 
Chef Carl Casper (Jon 
Favreau) weigert zijn cre-

atieve integriteit in de 
keuken op te geven als 
het aankomt op zijn ge-

rechten en specialiteiten. 
Een conflict met de com-
merciële restauranteige-
naar (Dustin Hoffman) is 

onvermijdelijk, en uitein-
delijk besluit Carl tegen 
beter weten in om op te 
stappen. Hij vertrekt naar 
Miami, waar hij een kanti-
newagen opent samen 
met zijn ex-vrouw (Sofia 

Vergara), zijn beste 
vriend (John Leguizamo) 
en zijn zoon (Emjay An-
thony). Hiermee hoopt hij 
niet alleen zijn initiële 
passie voor koken terug 

te vinden, maar ook zijn 
levenslust. 

Film 

 

Dorsvloer Vol 

Confetti 
regie: Tallulah Hazekamp 
Schwab 
duur: 94 minuten 
aanvang: 20.15 uur 
entree: € 6,donateurs € 4 
 

De jonge Katelijne groeit 
op in een streng protes-
tants boerengezin. Als 
enige meisje tussen zes 
broers wordt ze nauwe-

lijks betrokken bij het 

werk op de boerderij en 
buitengesloten in de da-
gelijkse gesprekken. Hier-
door laat ze haar verbeel-
ding de vrije loop door 
zich over te geven aan 
Bijbelse verhalen, roddels 

en zelfs sprookjes, hoe-
wel ze die eigenlijk niet 
mag lezen. Tijdens de 
bruiloft van haar broer 
overdondert ze echter 
haar familie met litera-
tuur, waarmee ze af-

scheid neemt van haar 
jeugd. 

 
 

Donateurs kunnen korting krijgen bij o.a. lezingen en films en 

betalen een minimale donatie van € 10,- per kalenderjaar. 

 

Hierbij geef ik mij op als donateur. Ik doneer een bedrag van    

€ ……. Ik zal dit bedrag storten op : NL48RABO0301044317 

t.n.v. T.A.M. Ellenkamp-Janssen i.z. Vrienden van de Bibliotheek 

Hengelo 

Naam: __________________________________ 

 

Adres: __________________________________ 

 

Postcode/Plaats: __________________________ 

 

Email: __________________________________ 

 

Knip deze kaart uit en lever hem in bij de 
bibliotheek 
 

De films entree inclusief koffie/thee. 

Donderdag  

     17 september   

 
Vrienden Bibliotheek Hengelo 

Sterreweg 10 
7255 BJ Hengelo  

 
 

 
 
 

 

  

To t  z i e ns  
i n  de  

B i b l i o thee k   

H e nge l o  

 

 

Woensdag  

14 October 


