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Nieuwtjes
Marcel Versteeg en velen anderen
Bladzijde 4 en 5 van deze nieuwsbrief zijn gewijd aan de
komende Havankdag op 18 juni 2016. De gebruikelijke oproep
aan een ieder die wenst aan te zitten aan het Luisterrijk Maal:
Geef uw aanmelding per ommegaande door aan onze
penningmeester!
Uitgeverij Personalia, die al eerder aan de Glossy-weg
getimmerd had met een Bommel- en een Jan KruisGlossy (en afgelopen februari nog op de Rijswijkse
Stripdagen met een nul-nummer van een StripGlossy
voor de dag kwam) doet het eerste weekend van juni
een eerste nummer van een serie StripGlossies het licht
zien, tijdens de Stripdagen Haarlem. Dat eerste nummer gaat veel Daan Jippes-materiaal bevatten. Maar
belangrijker: ook onze onvolprezen HAVANK zal zich
nogal prominent een plaats veroveren! Allereerst al op
de dubbel-cover, waar hij in een aanrijding met Donald Duck in zijn 313mobiel verwikkeld geraakt is en daarbij kwistig zijn schone medepassagiers in ’t rond heeft gestrooid (t.w. Carice van Houten, Doutzen
Kroes en Angela Schijf). Het Voorwoord is ook geheel gewijd aan onze
Beschermer van Weduwen en Wezen, waarna hij Angela Schijf in een
mock-interview op ondervragingstoon en -stijl eens stevig aan de tand
voelt. Wellicht misschien niet in het minst vanwege een aanvaring met die
Nederlandse collega uit Maastricht in een één-pagina durend avontuur...
Op 18 mei jongstleden is in het programma Binnenstebuiten van de
KRO-NCRV op NPO 2 om 18.50 uur aandacht besteed aan de tuin
van Dekema State.
Deze nieuwsbrief had eigenlijk al halverwege mei bij u in de
bus moeten liggen. Door een lichte maar hardnekkige en
langdurige ziekte van de eindredacteur is dat niet gelukt.
Deze Nieuwsbrief gaat op 30 mei naar de drukker, en zal in
de eerste dagen van juni verzonden worden. Mijn excuses
voor het eventuele ongemak dat daardoor veroorzaakt
wordt.
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