
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht van de maand 

 

En of het hier gesneeuwd heeft 
 

Eerste sneeuw. Ja eerste sneeuw, 

maar wie heeft ogen voor de laatste, 

de laatste sneeuwpop, het smelten 

van de voeten, wie let daarop? 

 

Zo gaat het ook met pijn. 

Je voelt het onbarmhartige 

begin maar het verdwijnen 

maak je op uit het verdwenen zijn. 

 

Judith Herzberg 
Uit: ‘Zijtak’, De Harmonie 
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Woensdag 9 april, 20:30 uur: De Hilversumse Leesclub: Louise Fresco: ‘De utopisten’ 
 

Op woensdag 9 april zal De Hilversumse Leesclub ‘De utopisten’ van 

Louise Fresco bespreken. Deze politieke roman beschrijft de opkomst en 

ondergang van Michiel van Straten, een voormalig milieuactivist die is 

opgeklommen tot staatssecretaris van Technologie en Milieu. Het boek 

begint op de avond van zijn benoeming. Vrienden van vroeger en nu 

hebben zich rondom hem verzameld: milieumakkers van het eerste uur en 

nieuwe spindoctors, maar ook zijn ex-vrouw en zijn radicale, 

getroebleerde dochter. Hij weet nog niet dat zijn stap naar het pluche 

ingrijpende gevolgen zal hebben voor hemzelf en voor degenen die hem 

omringen. ‘De utopisten’ is een portret van een generatie die macht en 

invloed heeft gekregen in een land dat naar nieuwe wegen zoekt. 

 

Louise Fresco (Meppel, 1952) is wetenschapper, bestuurder en schrijfster. 

Momenteel is zij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam met als aandachtsgebied duurzame 

ontwikkeling in internationaal perspectief. Zij schreef columns in het NRC, Het Parool en Vrij 

Nederland. Eerdere boeken van haar hand zijn onder meer: ‘De kosmopolieten’, ‘De tuin van de 

sultan van Rome’ en ‘Nieuwe spijswetten’. 

 

Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Onze deuren zijn geopend vanaf 20:00 uur. Toegang gratis. 

Van tevoren opgeven wordt op prijs gesteld. ‘De utopisten’, een uitgave van Prometheus, is bij ons te 

verkrijgen voor € 19,90. 

 

Maandag 14 april, 19:30 uur: De Hilversumse Spellenclub 
 

We organiseren één keer per maand een avond waarop jongeren 

en volwassenen een of meerdere gezelschapsspellen kunnen 

spelen, bijvoorbeeld Kolonisten, Puerto Rico, Funkenschlag of 

Railroad Tycoon. Ook geven we op deze avonden 10% korting 

op de aankoop van spellen uit onze winkel. Wij zorgen voor 

voldoende spellen en uitleg wanneer nodig. Het is ook mogelijk 

om zelf leuke spellen mee te nemen. Zie voor foto's: 

www.dehilversumseboekhandel.mijnalbum.nl. 

 

Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Toegang gratis. Van tevoren aanmelden! 

 

Dinsdag 13 mei, 19:30 uur: De Hilversumse Spellenclub / Tweespelertoernooi 
 

Op deze spellenclubavond organiseren wij een toernooi voor 

spellen die je met z’n tweeën kunt spelen, bijvoorbeeld het 

Kolonisten Kaartspel, De beer is los, Lost Cities, Roma, Caesar 

en Cleopatra, Zeus en Hera en Trax. Suggesties voor andere 

tweespelerspellen zijn welkom. De winnaar mag een 

tweespelerspel mee naar huis nemen! 

 

http://www.dehilversumseboekhandel.mijnalbum.nl/
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Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Toegang gratis. Van tevoren aanmelden! Let op: de spellenclub 

is deze keer op dinsdag! 

 

Maandag 9 juni, 19:30 uur: De Hilversumse Spellenclub 

 

Zie voor info: maandag 14 april. 

 

Vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 juni: Korting op boeken bij Hilversum Alive 
 

Dit jaar vindt de tiende editie plaats van Hilversum Alive, hét 

buitenfeest van Hilversum. Op vele podia verspreid door het 

centrum worden drie dagen lang muzikale en theatrale 

optredens, dansdemonstraties en -workshops gegeven. Bij de 

braderie in de Leeuwenstraat zullen diverse winkels in een 

kraam hun waren uitstallen. De Hilversumse Boekhandel is, net 

als in vorige jaren, van de partij. Dit keer met twee kramen vol 

boeken die met hoge kortingen zullen worden aangeboden! Zie 

voor meer informatie over Hilversum Alive: 

www.hilversumalive.nl. 

 

 

 

Woensdag 17 september: Lezing Douwe Draaisma 
 

Om alvast te onthouden: Douwe Draaisma zal op 17 september in onze winkel een lezing komen 

geven. Draaisma is bekend door zijn boeken ‘Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt’ en 

‘De heimweefabriek’. In de nieuwsbrief van mei volgen nadere gegevens over deze avond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hilversumalive.nl/
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Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Mail ons: info@dehilversumseboekhandel.nl . U kunt 

ook bellen, een briefje sturen of even langskomen. Ook bij vragen, opmerkingen, aanmeldingen of 

bestellingen staan wij tot uw beschikking. Ontvangt u onze nieuwsbrief per post en wilt u deze liever 

per e-mail ontvangen? Mail ons even: info@dehilversumseboekhandel.nl . 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Henriëtte van Buuren, Wilto Langerhuizen, Judith Eekhout, Anouk Jansen, Marlous Hamburger, 

Anne Eekhout en Janneke Lambooij 

 

De Hilversumse Boekhandel 
Leeuwenstraat 36 

1211 EV Hilversum 

035 623 31 31 

info@dehilversumseboekhandel.nl 

www.dehilversumseboekhandel.nl 

mailto:info@dehilversumseboekhandel.nl
http://www.dehilversumseboekhandel.nl/

