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Nieuwtjes
Daan Jippes, Frank van der Voordt en Marcel Versteeg

Graag wijzen wij  u op de komende Havankdag van 22 juni 
2013 (bladzijde 10 en 11), met het hoofdprogramma wederom 
in de Openbare Bibliotheek Leeuwarden. Een hartekreet aan 
iedereen die aan wenst te zitten aan het Luisterrijk Maal: Geef 
uw deelname tijdig door aan onze penningmeester!

Na zo’n dertien jaar trouwe dienst is secretaris Hillebrand 
Komrij  afgelopen  maart  gestopt  als  bestuurslid  van  de 
Stichting  Mateor.  Hij  wil  zijn  tijd  aan  andere  hobby's 
wijden, zoals de vereniging Fumanchu. Het bestuur dankt 
Hillebrand  Komrij  voor  zijn  jarenlange  inzet.  Tot  groot 
genoegen  mochten  wij  Hans  van  Schooten  uit  Bussum 
bereid vinden toe te treden tot het bestuur en de functie 
van secretaris op zich te nemen. 

Op 21 april  jongstleden is  Jan Noordhoff  overleden.  Hij  was mede-
oprichter van de Stichting Mateor en zat tot 2004 in het bestuur. In 2008 
werd hij  tot Vriend van het  Jaar benoemd. Jan Noordhoff  is  74 jaar 
geworden. Op bladzijde 8 en 9 vindt u een In Memoriam.

Het speciale nieuwjaarsnummer over “Havank in het spoor 
van Circus  Mikkenie”  heeft  meer reacties  losgemaakt dan 
gebruikelijk. U treft ze elders in deze nieuwsbrief aan.
Tevens  is  het  de  eerste  door  de  huidige  eindredacteur 
verzorgde nieuwsbrief die niet noopt tot een vervolgartikel 
met errata en omissies (“À propos de vorige nieuwsbrief”). 

Meestal  ontvangen  wij  nieuwe  donateurs  met  open 
armen,  zodra  ze  althans  de  vereiste  bijdrage  hebben 
overgemaakt. Maar een aanmelding eind 2012 bezagen 
wij  aanvankelijk  met  scepsis.  Was  dit  een  vergissing? 
Een  practical  joke?  Een  onwaarschijnlijk  toeval?  Na 
onderzoek zijn wij evenwel overtuigd van de oprechte 
bedoelingen.  Hoewel  het  geen  gewoonte  is  aanmel-
dingen in de nieuwsbrief  te  melden,  maken wij  in dit 
bijzondere geval een uitzondering.

Welkom, mevrouw Terpstra-Van der Kallen.
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