
                                                                                                         

 

Onderwerp: Luisteren naar Drentse gedichten en verhalen door Hennie Stokker-Stadman 

Locatie: Dorpshuis Exloo 

Tijdstip: woensdag 1 september 2021: van 14 -16 uur 

 

Beste inwoners van Exloo,  

In september 2021 vindt in de Provincie Drenthe ‘Gekleurd Grijs in Actie’ plaats. Het is een maand 

met culturele activiteiten in heel Drenthe speciaal voor senioren. Tijdens Gekleurd Grijs in Actie! in 

september 2021 kunnen senioren in heel Drenthe deelnemen aan workshops en rondleidingen in 

musea, maar ook theatervoorstellingen of films bezoeken, dans- of muzieklessen volgen en nog veel 

meer.  

Dit jaar organiseren onze dorpsgenoot Hennie Stokker-Stadman en Verzorgd Wonen in Exloo ook een 

activiteit voor Gekleurd Grijs.  

Vanaf half augustus liggen op diverse plekken in Exloo de programmaboekjes van ‘Gekleurd Grijs’. 
Vanaf de tweede week van augustus kunt u op https://www.kunstencultuur.nl/evenement/gekleurd-
grijs/programma alle activiteiten vinden. U bent welkom bij diverse activiteiten in de gehele 
provincie Drenthe.  
 
Hierbij alvast een voorproefje van de activiteit die op 1 september a.s. in Exloo plaatsvindt.  
Hennie Stokker-Stadman zal die middag haar Drentse gedichten voordragen en Drentse verhalen 
vertellen.  
 
Wie is Hennie Stokker-Stadman? 
Ondanks, dat velen mij kennen wil ik u wat meer achtergrondinformatie over mijzelf geven. 
Ik ben Hennie Stokker-Stadman en woon in Exloo. Geboren (1956) en groot gebracht in Anloo. Mijn 
man en ik wonen al jaren in Exloo. Wij zijn beide rasechte Drenten. 
 
Mijn grote hobby is het schrijven van verhalen en gedichten. Meestal schrijf ik in mijn moederstaal, 
Drents. Het is fijn om over de dagelijkse gebeurtenissen te schrijven. Omdat ik dit in het dialect doe, 
staan de verhalen en gedichten dicht bij de mensen. Deze laat ik ook wel horen tijdens een 
voordrachtprogramma. Nu en dan publiceer ik verhalen en gedichten. Mijn boek 
‘Vekaansiemeraokels’, staat vol met vrolijke verhalen en gedichten over de gebeurtenissen tijdens 
de vakanties met onze kinderen. 
 
Bij het Huus van de Taol ben ik lid van een schrijfclub. Kortom, schrijven is voor mij een mooie hobby! 
Graag vertel ik u op 1 september wat meer over mijn activiteiten én lees ik voor uit eigen werk.  
 
Erica Georgius van Verzorgd Wonen in Exloo is tijdens de activiteit ook aanwezig en kan eventuele 
vragen beantwoorden over Verzorgd Wonen. 

https://www.kunstencultuur.nl/evenement/gekleurd-grijs/programma
https://www.kunstencultuur.nl/evenement/gekleurd-grijs/programma


 
Om deze 'gekleurd grijs-activiteit' goed op '1,5 meter' aan te kunnen bieden is er voor gekozen om de 
activiteit in het dorpshuis in Exloo te houden. 
 
Iedereen is natuurlijk van harte welkom en wij zien u graag komen op 1 september a.s. 
 
De toegang is gratis. Na het vertellen is er uiteraard altijd gelegenheid om even met elkaar in gesprek 
te gaan en wat te drinken. Consumpties zijn voor eigen rekening. Meekomende 
vrijwilligers/begeleiders zijn ook van harte welkom. 
 
Vriendelijke groet,  
 
Hennie Stokker-Stadman en team Verzorgd Wonen in Exloo 
  
 

 

      
 

 

 

      
 
 

 

 

 


