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Nieuwtjes
Marcel Versteeg
Graag wijzen wij u op de komende Havankdag op 21 juni 2014
(bladzijde 4 en 5), met het hoofdprogramma wederom in de
Openbare Bibliotheek Leeuwarden. Een hartekreet aan een
ieder die aan wenst te zitten aan het Luisterrijk Maal: Geef uw
deelname tijdig door aan onze penningmeester!
Door omstandigheden is deze nieuwsbrief wat korter dan u
van ons gewenst bent. Wij hopen dat goed te maken door de
bijlagen bij deze nieuwsbrief: Een velletje Havankzegels (p. 8-9
van deze nieuwsbrief), en een programmaboekje rond de
herdenkingsactiviteiten in Leeuwarden.
In bijzondere tijden ontmoet men bijzondere mensen. Zo
werden wij aangenaam verrast door de tomeloze inzet
van een ons tot dusver onbekende Tom Sandijck, die
aanvankelijk voor Dekema State, daarna ook voor
Tresoar, allerlei tentoonstellings- en publiciteitsmateriaal
vervaardigd heeft, en wel geheel belangeloos. Het
foldertje bij deze nieuwsbrief is van zijn hand en is onder
meer verspreid onder de lezers van het historisch
tijdschrift Leovardia. Helaas kan Tom op 21 en 22 juni niet
aanwezig zijn op onze Havankdag.
Het bestuur heeft ook zelf de publiciteit gezocht middels een
persbericht, dat u integraal aantreft in deze nieuwsbrief.
Het bestuur van de stichting Mateor is mevrouw Das-Horsmeier uit
Vught erkentelijk voor de recente schenking van 30 Havank-boeken.
Op zaterdag 26 oktober 2013, helaas net te laat om nog te
worden meegenomen in onze vorige nieuwsbrief, presenteerde Paul Arnoldussen zijn boek Waar de mimosa bloeit, met
kleurrijke verhalen over Nederlandse kunstenaars in
Cagnes-sur-Mer1. Havank was er één van. Wij hebben Paul
Arnoldussen bereid gevonden iets over zijn boek te vertellen
op de aanstaande Havankdag, 21 juni.
1 Meer informatie: http://paularnoldussen.nl/lopendezaken/mimosa.html en bij de uitgeverij http://www.uitgeverijderepubliek.nl/html/info_mimosa_product.html
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