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Nieuwsbrief maart 2012
 
Beste lezer,
 
het zal u vast niet ontgaan zijn, dat het momenteel Boekenweek is. Ook bij ons.
Maar we willen u bij deze graag wijzen op twee andere evenementen die
binnenkort plaatsvinden, waar we als boekhandel iets nauwer bij betrokken zijn.
 
Op zondag 25 maart vindt er een presentatie
plaats van een aantal nieuwe uitgaven van
uitgeverij Christofoor. Plaats van handeling:
Vrije School, Abbenbroekweg 7, Den Haag;
van 14.00 - 16.00 uur.
 
Het gaat om vier titels. De auteurs zullen
aanwezig zijn om te vertellen en te signeren.
Het gaat om de volgende boeken:
 
Wilma Bos: Doop, zondagsdienst voor de
kinderen, jeugdwijding. Deel 1 in de serie De
sacramenten van de Christengemeenschap.
 
Cilia ter Horst, Christine Gruwez, Ibrahim
Abouleish en John van Schaik: De
vrijheidsimpuls van de islam.
 
Geertje Post Uiterweer: Je kunt er ook
anders naar kijken : Gedragsstoornissen bij
kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Inzicht -
begrip - behandeling.
 
Marjolein Thiebout en Loes Botman: Weet je, weet je wat ... de dieren
zeggen?
 
Een vijfde titel, Erika Gradenwitz-Koehler: Welkom op aarde. In verwachting
met lichaam, ziel en geest zal helaas niet op tijd arriveren van de drukker.
 
Meer informatie over deze boeken vindt u op de website van Christofoor.
 
De presentatie (en de organisatie ervan) is tevens het profielwerkstuk van Roos
Naves, leerlinge van de Haagse Vrije School.
U zult haar (en ons, en de uitgever, en de auteurs) heel blij maken door zondag
langs te komen.
 



 
 
In de week daarna, op woensdag 28 maart, vindt weer de jaarlijkse 'Vrienden-
avond' plaats van de Stichting Diodato, onze steunstichting en huisbaas. Vrienden
van de stichting hebben al een uitnodiging gehad.
Plaats: Studiecentrum voor Antroposofie, Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag
Tijd: 20.00 uur koffie; 20.15 uur voordracht.

Wij hebben dit jaar Michiel Rietveld uitgenodigd voor ons te
spreken over onderwerpen die samenhangen met zijn vorig jaar
verschenen boek Houden van de aarde. Respectvol omgaan
met landbouw, voeding en milieu.

"De FAO heeft eind 2011 een rapport geproduceerd waarin zij de
noodklok luidt: Eén kwart van de landbouwgronden in de wereld
is gedegenereerd door kunstmest gebruik en niet echt meer voor
landbouw geschikt. Voor de remedie wordt gewezen op het belang
van Compost. Het is in feite het failliet van een bepaalde
denktrant over landbouw en natuur. Welke gezichtspunten
brengen de Aarde weer in een nieuwe vruchtbaarheid? Welke denk- en houdings
verandering is er nodig? Laten we het verder weer aan Brussel,de VN dan wel de
FAO over of kaneen ieder op de eigen plek keuzes maken die er toe doen? Michiel
Rietveld zal enkele van de aspecten die hij in zijn boek "Houden van de Aarde",
waarvan inmiddels een tweede druk verschenen is, actueel beschrijven."
 
Uiteraard staan wij daar met een boekentafel, met, naast het boek van Michiel
Rietveld, veel nieuwe titels. We hopen u daar te kunnen ontmoeten.
 
Inge Ebbinge & Herman Boswijk
Haagse Boekerij
www.haagseboekerij.nl
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