Verhalen overzicht
Als u, na lezen van een verhaal, terug wil naar het overzicht, dan in uw
browser terug gaan naar de vorige pagina.
24 apr 2013

"Wat heeft Ben Jonker met Oranje en de
Wilhelminavereniging?"
"In 1977 werd een school gegijzeld in
Bovensmilde"
"De farmaceutische wereld rond 1980”
"Het verhaal van 29 mei 1977 van een andere
kant"
"Leren luisteren naar het verhaal dat het lichaam
vertelt"
"Herman Mesman wil vertellen over zijn
sluimerend
talent"
"Sikkens, van familiebedrijf naar wereldleider in 1
generatie"
"Het begin van wijsheid is het zien van onze
dwaasheden"

Ben Jonker

29 jan 2014
26 feb 2014
30 mrt 2014

"De betekenis van een harttransplantatie"
"Zevendaagse trektocht met de Masaï door Kenia"
"Een inkijk achter de schermen van de dienst
Gemeentewerken Epe"

Jan Jonker
Gerard Regeer
Henk Kuyt

30 apr 2014

"Mijn geschiedenis met joodse straatgenoten uit de
oorlog een bijzonder verhaal"
"Een openhartig levensverhaal; emancipatie en
feminisme"
"Bijbels voorbeeld over emancipatie en feminisme
als u wilt".
"Kenmerk van goede zorg is: Met hoofd en hart
gegeven"
"Bewegen met dementie"
"Een eigen weg gegaan"
"Mensen bij elkaar brengen via Service-clubs"
"Een vrouw in een mannenwereld “naar waarde
genoten"
"Een bezoek aan Ruanda en wat er van kwam"

René Taselaar

"Het gieten van metalen in ontwikkelingslanden;
ervaringen delen"
"Een herder is een leider”. Uitspraak Mandela als
leidraad in de turf
"Mijn eerste twintig jaren in Epe"; een tijdsbeeld

Cor Peeters

29 mei 2013
26 juni 2013
31 juli 2013
28 aug 2013
25 sep 2013
30 okt 2013
25 nov 2013

28 mei 2014

30 juli 2014
27
24
29
26

aug 2014
sep 2014
okt 2014
nov 2014

17 dec 2014

28 jan 2015
25 feb 2015
25 mrt 2015

Sjaan Abbink
Harm van Kamp
Albert Abbink
Gatha Schwering
Herman Mesman
Tieme Platje
Wim Berenschot

Marjo Vreekamp

Roeli Roorda
Marie-Josée Andringa
Jenno Sijtsma
Henk Kuijt
Teunie Altenburg
Anne-Marie de
Brouwer

Herman Mulder
Jan Vervoort

29
27
26
01
29
26
17

apr 2015
mei 2015
aug 2015
okt 2015
okt 2015
nov 2015
dec 2015

"De scheppende kracht van verontwaardiging"
"Van vijanden omringd; Doesburg 1930-1945"
"José van der Wees vertelt"
"Vormgeving van Amsterdam naar Emst"
"Hoe geef je je geschiedenis door"
"De vreugde kant van het ouder worden"
"Hoe een hobby uit de hand kan lopen"

Sylvia Sa
Henk Pleiter
José van der Wees
Koos van der Meer
Ria Pastoor
Janny van Helden
Ben Jonker

28
25
31
28
26
29

jan 2016
feb 2016
mrt 2016
april 2016
mei 2016
sep 2016

"Schrijven en Schrappen"
"Levensverhaal"
“De lokale journalistiek met wat uitstapjes”
"Andere tijden.., andere Meesters..."
“Ziek en Léven!, met accent en uitroepteken”
"Stem des Volks"

Marianne Lookman
Niek Stoffelsma
Dick van der Veen
Ludy Beumer
Tessa van den Berg
Frans van
Marsbergen
Ingebjörg Chavannes
Yvonne Beumer

27 okt 2016
24 nov 2016

"Mijn Levensavontuur"
"van Lazy naar Crazy" en "van A(hold) naar
Z(aandam)"

26 jan 2017
23 feb 2017
30 mrt 2017

"Zonder Geluk Vaart Niemand Wel"
"Het Leven, Doen en Laten op Zee"
"Mijn belevenissen in de Hongerwinter"

Hans van Opstal
William E.H.Th. Böck
Jan van der Putten

28 apr 2017

"Wat mij toevalt, omarm ik"

18 mei 2017

"Politieke verandering en de invloed darvan op het
leven van een mens"
"Mijn creatieve Leven"
"Als vrouw tussen de grote luchvaarders"
"Psycholoog van tegendraads naar compassie"

Ina HobbelinkDoorduin
Fokko Andringa

28 sep 2017
26 okt 2017
30 nov 2017
25 jan 2018
22 feb 2018
29 mrt 2018
26 apr 2018
24 mei 2018
27 sep 2018

"Merkwaardige omzwervingen in christelijk
Nederland"
"Geslaagde, minder geslaagde en zelfs mislukte
civiel technische projecten. Hoe kan dat?"....
"Lelystad Airport? Waarom niet?"
"Uitgeweken Joden in Nederlandse kampen in
1934 tot 1945”
"De landbouw in opspraak"
"Geef ik de meeste aandacht aan dat wat ik het
belangrijkste vind in mijn leven?"

Op 27 september 2018 werd het laatste verhaal gehouden.

Bibi Hinloopen
Anneke de Groot
Feike van Gorkum
Jan Epema
Joop de Visser
Anneke de Groot
René Taselaar
Tonny Tuitert
Gert van Dorsten

