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Hengelo, 12 februari 2023 
 
Hengelo Leest spreidt haar vleugels uit 
 
Het beleid van 2023 is in eerste instantie gericht op het kunnen blijven realiseren van succesvolle 
evenementen en activiteiten die vaak al jarenlang bestaan, zoals het poëzieweek-evenement Poëzie, 
Muziek en Film, het boekenweekfeestje Boekenballade en het Cultuurpodium Hengelo. De 
voorbereidingen voor de tweede editie van Het Groot Hengeloos Dictee zijn reeds gestart. Over 
nieuwe muurgedichten en geschikte schrijvers voor in een zomers stadspark wordt al nagedacht, 
evenals de stadsdichterverkiezing in het najaar. HL streeft ernaar om in of direct na de 
zomermaanden Vers & Foto 2023 te organiseren. 
 
Daarnaast bleek dankzij financiële post-coronasteun van de gemeente een nieuw evenement 
haalbaar: Literatuur bij de Buur. Er zal beleid moeten worden gemaakt voor herhaling in 2024 van dit 
succesvolle evenement met veel media-aandacht.  
 
Bovendien zal Hengelo Leest zich veel meer gaan richten op het bereiken van jongeren. In maart 
gaan 60 middelbarescholieren (havo/vwo) in de bibliotheek in gesprek met Adriaan van Dis. Ook wordt 
voor deze scholieren ten minste een derde van de dicteeplaatsen vrijgehouden. Samen met de 
gemeenteraadsleden van Groen Links, PvdA en D66 heeft HL een motie ingediend om de landelijke 
Boekenweek van Jongeren in september (ook) naar Hengelo te halen. HL wenst op termijn meer 
verscheidenheid in scholen te bereiken. 
 

‘We zien het als onze missie zo veel mogelijk doelgroepen de lol van taal te laten beleven. 
Leesbevordering is primair een taak voor onderwijs en bibliotheek, maar HL kan daar iets aan 
toevoegen. We gaan door met het besprenkelen van Hengelo met woorden, zinnen en teksten 
op en in allerlei manieren en vormen, via bestaande activiteiten maar ook middels 
verrassende nieuwe cross-overs.’  
Een van de conclusies, getrokken tijdens de eindejaarsbrainstorm van HL in december 2022 

 
Financiering van bestaande en nieuwe activiteiten wordt gerealiseerd door samenwerking met de vier 
culturele pijlers van Hengelo, maar ook met anderen zoals de Stichting Bernhards Ontmoeting en 
Boekhandel Broekhuis. Het langetermijnstreven is het ontvangen van structurele financiering,  
deels van sympathisanten en sponsoren, deels van de (gemeentelijke of provinciale) overheid. Tot die 
tijd moet per evenement of activiteit naar passende financiering worden gezocht, bijvoorbeeld via 
lokale of regionale fondsen. HL zal een plan maken om de serie Schrijvers in het Park rendabeler te 
maken, dan wel medefinanciering door sponsoring te realiseren. 
 
Tot slot zal Hengelo Leest ook in 2023 haar website, de sociale media en de lokale media permanent 
inzetten ter ondersteuning van al wat hierboven beschreven staat. Het streven is om een grotere 
groep potentieel geïnteresseerden te bereiken. Er wordt permanent gezocht naar versterking van 
Hengelo Leest door het aantrekken van geschikte nieuwe leden die in kleine werkgroepen werken aan 
bestaande of nieuwe activiteiten. Bij uitbreiding van de activiteiten is het vergroten van het ledental 
noodzakelijk. 
 
Voor akkoord, op 12 februari 2022, de bestuursleden 
 
Irene van Deuveren                                                                      Remko Meddeler 
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