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Nieuwsbrief 4 - augustus 2014

In deze Nieawsbrief vindt u de volgende onderwerpen:
Lezing 5 september Multatuli Museum ...
Groepje burenhulp of een coördinator gezocht ...
Buurtborrel ...
We zoeken eenvoorzítter (herhaling) ...

Beste Stadsdorpers,
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Lezingop 5 september door

Pauline van de Ven.In het
Multatuli Museum.

Reserveren is verstandig via
info@multatuli-museum.nl of via
020-638 19 38.

Er zijngeen hulpwagen binnengekomen, ook de activiteiten komen nog niet echt op gang. Het is nog
steeds zomer. Maar het Stadsdorp kreeg wel bericht van een leuke en interessante lezing op 5 september
door Pauline van de Ven in het Multatuli Museum.

Delezingin het Multatuli Museum is een voorvertoning van een voorstelling
op 13 september tijdens het opROER in Roermond. De voorstelling wordt
gehouden naar aanleiding van Pauline's nominatie voor de Halewijn
literatuurprijs vanwege haar laatste werk Lily Dumont.

De Halewijnpnjs, de literatuurprijs van de stad Roermond, wordt jaarlijks
uitgereikt Íurn een literair talent dat,naar de mening van een deskundige jury,
op grond van de kwaliteit vanhaailzrln verschenen werk extra belangstelling
verdient. Prijswinnaars uit het recente verleden zijn o.a.: Tommy Wiering4
Vrouwkje Tuinman, Adriaan Jaeggi, Arthur Japin, Esther Jansma, Otto de

Kat, Stijn van der Loo en Joke Hermsen. PrijswinnaÍlr van afgelopen jaar is
Erik Vlaminck.

De Halewijnprijs wordt uitgereikt op22 november.

Tijdens de voorstelling leest Pauline drie fragmenten uit de romancyclus De fomilie Dumonl voor, met
beeld en geluid erbij (video-footage en surroundgeluid). Beeld en geluid zijn abstract, ze staan los van de

tekst, volgen een eigen beweging en ritme en slingeren zich langs en om de stem van de verteller heen. Ze
vonnen een parallelle laag die het boek wel raakt, maax er geen deel van is. Het resultaat is een intense
(voor)leesbeleving.

Toen ik vïoeg naarhaar ervaringen met voorlezen, vertelde Pauline het volgende "Ik wilde iets doen met
de voorleeservaringen van onze lagere school, een nonnenschooltje in een klein dorp ten Noordoosten van
Maastricht. l/e hadden maÍr één uurtje, op vrijdagmiddag, ter afsluiting van de week. Ik keek daar erg
naar uit. Dan was het heel stil, wij lieten ons gretig meesleuren naar een andere tijd en plaats. Vooral
juÍhouw Heemskerk had een mooie stem en kon prachtig voorlezen. Eén ervaring vooral was bijzonder.
Met de inhoud van het boek had die niet zoveel te maken. Het ging om het voorlezen terwijl de
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buitenwereld sterk aanwezig bleef, een parallelle wereld naast de imaginaire wereld van het boek. De
twee raalcten elkaar en versterkÍen elkaar, en toch bleven ze op zicluelf staan. Deze keer was in de winter,
de klas rook naar vorst en natte jassen, het warme water borrelde door de CV en langs de ramen viel de
sneeu\ / zo dicht dat je de velden niet meer kon zien. Juffrouw Heemskerk las een boek voor waarvan ik
me alleen herinner dat het in dat boek ook sneeuvrde."
Deze sfeer wil Pauline ook overbrengen in haar eigen lezing.

En het leuke is dat Pauline al zo'n dertig jaar vlakbij het Multatuli Museum woont. Dus een echte
buurtgenote is van Buurt 7.

Wanneer: 5 september
Hoe laat: 17.00 uur
S/aar: Multatuli Museum, Korsjespoortsteeg 20
Duur: ongeveer 45 minuten
Entree: kosteloos, maar drankjes mag u wel zelf betalen
Boeken: de 3 boeken van de romancyclus van Pauline zijn

te koop met l0% korting
Meerinformatie: www.pauliaevandeven.nl

Groepje burenhulp of een coördinator gezocht
In de laatste ledenbijeenkomst is verschillende keren genoemd dat men wel wil helpen, maar geen
mensen kent die hulp nodig hebben. In de vorige Nieuwsbrief stond een hulpvraag en de waagwas toen:
moeten we niet een "hulpgroep" oprichten of een coördinator vragen, die iets doet met dit soort vragen?
Concrete vïagen, zoals toen in de rubriek"Ik heb een vraog...", hebben een concreet antwoord nodig. Wij
brengen vraag en aanbod bij elkaar en meer is hiervoor niet nodig. Maar er zrlnmeer ingewikkelde
wagen mogelijk. Help meedenken met het bestuur hoe we dit het beste aan kunnen pakken. Laat ons uw
mening weten of stel u beschikbaaÍ voor een dergelijk groepje of zelfs als coördinator.

1 lle zoeken een voorzitter
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Het is eigenlijk in tegenspraak met het doel van het Stadsdo{p: een
besturn. Maar zodra er iets offrcieels geregeld moet worden, dan
krijg je al vlug dat er ook handtekeningen gezet moeten worden en
dan kom je zo bij een bestuur uit. Maar als bestuur zijn we ook
bewoners van Buurt 7 en ook lid van het Stadsdorp. Het is dan ook
de bedoeling dat het bestuur alleen de meest noodzakelijk zaken
regelt en dat de activiteiten, de hulpwagen en de hele dynamiek van
het Stadsdorp uit de bewoners zelf komt.
Nu heeft Henny Brouwer, onze huidige voorzitter, haar huis
verkocht en is bezig naar Volendam te verhuizen.

Dat betekent dus dat het bestuur een nieuwe voorzitter nodig heeft. V/e wagen u daarom om na te denken
wie volgens u een goede voorzitter voor het Stadgdorp zou kunnen zijn. Hij of zij hoeft nog niet per se lid
van het Stadsdorp te zijn (dat kan later altijd nog!), maar wel in Buurt 7 te wonen, affiniteit met de buurt
te hebben, dient een netwerker te zíjnen natuurlijk moet de nieuwe voorzitter open staan voor het idee
van eer Stadsdorp. Geef uw ideeën door via contact@stadsdorpbuurtT.nl of via de telefoon A6-4625
6412.

Stopt u de Nieuwsbrief even bij uw buren of geen-email hebbende vrienden of bekenden in de bus?

Íi Heeft u een hulpwaag, iemand nodig om boodschappen te doen of wilt u met iemand aaar de film?

Buurtborrel
Ontmoet buurtgenoten in De
Ve r gul de G aper, Prinsenstraat
30, hoek Prinsengracht. Elke
laatste maandag van de maÍuld
vanaf 17.00 uur. Ga op 25
augustus eens langs voor een
praatje met buurtgenoten.

i Stuur uw verzoek naar contact@stadsdorpbuurtT.nl err uw uaag wordt opgenomen in onze

I nieuwsbrief. U kunt ook bellen naar 06 - 4625 6412.
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