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Geachte Lezer,
Inmiddels zijn we alweer bijna twee maanden onderweg als nieuwe
eigenaren van Godert Walter, en we hebben het bijzonder goed naar
onze zin. De vele positieve reacties die we van u kregen, maakten ons
nogmaals duidelijk hoe boekhandel Godert Walter gedragen wordt in
Groningen en omstreken!
In deze nieuwsbrief blikken wij terug op het afscheid van Erik en
Hanneke Kweksilber en kijken we tevens vooruit naar de komende
periode.
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Allard Steenbergen en Erwin de Vries

Afscheid van Erik en Hanneke Kweksilber
Op 1 november hebben we bij Fotogalerie Noorderlicht afscheid van Erik en Hanneke genomen. Erik kreeg uit handen van
locoburgemeester Roeland van der Schaaf de erepenning van de stad overhandigd en er waren veel lovende woorden voor zijn
jarenlange inzet. Uw komst en de vele blijken van waardering hebben hen bijzonder goed gedaan.

Geachte, beste, lieve lezer,
Hanneke en ik bedanken u hartelijk voor uw aanwezigheid op onze
afscheidsreceptie.
Zoveel mensen, zoveel hartelijke woorden, zoveel knielende vrouwen.
En wat een verschillende cadeaus, met, volkomen onverwacht voor ons, geld
voor een vakantiereis. Ook daarvoor onze dank. Ook aan allen die ons
hebben geschreven en gemaild. Het was een prachtig afscheid, een warm
bad.
Met hartelijke groeten,
Hanneke en Erik Kweksilber

Openingstijden feestdagen
Tijdens de komende feestdagen zal de winkel buiten de gebruikelijke openingstijden tevens zijn geopend op:
donderdag 27 november 18-21 uur
zondag 30 november 12-17 uur
donderdag 4 december 18-21 uur
zondag 21 december 12-17 uur

Afscheid Eefke Boer en Dick Ottevangers
Zoals de meesten van u inmiddels hebben vernomen, moeten wij noodgedwongen afscheid nemen van twee medewerkers van
Godert Walter: Eefke Boer en Dick Ottevangers. Per 1 januari zullen zij uit dienst treden.
Wij beseffen maar al te goed hoe belangrijk hun inzet in de afgelopen jaren is geweest voor het voortbestaan van de winkel,
maar de situatie zoals die na de overname is ontstaan, laat het niet toe om voor alle medewerkers werk te kunnen bieden.
Graag stellen we u in de gelegenheid om op zaterdag 20 december tussen 15-17 uur afscheid van hen als werknemer van de
boekhandel te komen nemen. U bent van harte uitgenodigd in de boekwinkel.

Lezingen en presentaties
Na de interessante lezingen van onder ander Michiel Hagdorn en
Anton Brand (Over Jozef en zijn Broers), Koos Boertjens en een
(uitverkochte) lezing van Peter Stamm, staan er voor de komende
periode de volgende lezingen gepland:

Peter Stamm (links) in de boekhandel
Maandag 1 december, 20 uur: Levi Weemoedt
Dinsdag 9 december, 20 uur: Jasper Schaaf, filosoof
Woensdag 17 december, 20 uur: Alumnus van het Jaar
Donderdag 18 december, 20 uur: Marga Kool en Jan Veenstra (columnisten DVHN)
De eerste lezing in het nieuwe jaar zal zijn op dinsdag 6 januari en wordt verzorgd door Jonneke Jobse en Peter de Ruiter.
Zij spreken naar aanleiding van de verschijning van het derde deel in de reeks Kunstkritiek in Nederland. Meer daarover
leest u op ons weblog en als vanouds kunt u zich voor een avond aanmelden via info@godertwalter.nl of in de winkel.

Weblog
Op ons weblog kunt u actuele aankondigingen vinden over met name de lezingen en presentaties. Op onze website vindt u
op de home-pagina inmiddels een agenda van waaruit direct doorgelinkt wordt naar de betreffende lezing. Onder het kopje
ACTUEEL kunt u de bijdragen aan de weblog direct lezen. De bijdragen staan in volgorde van plaatsing.

Duits leescafé / Deutsches Lesecafé
Namens Henk Harbers en Peter Groenewold maken wij u graag attent op het volgende:
Gelukkig zal boekhandel Godert Walter ook na de overname zijn bijzondere binding met Duitse boeken behouden. Dat maakt
het ondergetekenden, beiden gepensioneerde docenten bij de afdeling Duitse Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit
Groningen, mogelijk om een al langer gekoesterd plan te gaan uitvoeren: een Duits leescafé in de boekhandel.
Het is onze bedoeling om op een aantal vaste avonden in het jaar (voorlopig denken we aan een keer in de twee maanden) een
Duitstalig boek te bespreken onder het genot van een goed glas (Duitse?) wijn of iets anders lekkers.
Deze avonden hebben in onze voorstellingen uitdrukkelijk een informeel karakter: misschien een korte inleiding, maar dan
vooral een gemeenschappelijke bespreking van tevoren door de deelnemers gelezen boeken. De te bespreken boeken zullen
uit het Duitse taalgebied zijn. Het kunnen literaire werken zijn, maar evengoed niet-fictionele verhandelingen over historische,
politieke, culturele onderwerpen. De keuze van de boeken zal zo veel mogelijk door de deelnemers zelf worden bepaald. Als er
een vertaling is, kan die natuurlijk ook gelezen worden, maar een vertaling is geen voorwaarde. Een redelijke passieve
beheersing van het Duits zal dus noodzakelijk zijn. De voertaal op de avonden zal Duits en Nederlands zijn. Als het nodig is
zullen discussiebijdrages in het Nederlands ter plekke in het Duits worden vertaald.
Mocht u voor deze avonden belangstelling hebben, dan kunt u dit via een mail aan info@godertwalter.nl laten weten. U komt
dan – zonder enige verdere verplichting – op een mailinglist te staan en wordt in de toekomst op de hoogte gehouden van de
leescafé-avonden. Als u wilt, kunt u ook al vast wat tips voor te bespreken boeken geven.
Assortiment
Zoals we al hebben gemeld in het persbericht en ook persoonlijk aan velen van u, zullen wij verder gaan met de kenmerkende
afdelingen van Godert Walter: ruime en gespecialiseerde afdelingen Literatuur, Duits, Geschiedenis, Groningana, Architectuur
en Kunst.
Wat we willen uitbreiden is de afdeling non-fictie: aan het assortiment wordt nog gewerkt maar er is meer ruimte gemaakt voor
de afdelingen Geschiedenis en Filosofie. Ook de afdelingen Economie, Natuurwetenschap en Gedragswetenschap krijgen een
eigen kast met een actueel assortiment. In de volgende nieuwsbrief meer hierover.

Tot slot
In de volgende nieuwsbrief die over ongeveer twee weken zal verschijnen, willen we graag aandacht besteden aan een aantal
nieuw verschenen bijzondere boeken. Mocht u een bijzondere aanbeveling hebben waar u andere klanten ook graag van op de
hoogte zou willen brengen, kunt u uw bijdrage aan ons mailen: info@godertwalter.nl.

