
 
 

 

Aan de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 

Noordelijke Afdeling 

 

Groningen, 14 september 2011 

 

 

 

 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij de zesde sociëteitsavond van de 

Noordelijke Afdeling van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Die avond 

vindt plaats op dinsdag 25 oktober a.s. in de benedenzaal van Sociëteit De Sleutel, 

Noorderhaven Z.Z. 72 te Groningen.  

 

 Het programma ziet er als volgt uit. 

 

 Vanaf 19.30 uur bent u welkom in De Sleutel. Onze voorzitter, Anton Brand, 

opent de bijeenkomst om 20.00 uur. 

 

 Eerste spreker is Ernst Bruinsma. Hij is onder meer hoofdredacteur van De 

Moanne en zal over het tijdschrift en zijn werkzaamheden vertellen. Sinds 

vorig jaar is dit Fries-Nederlandse blad met ruim 3.000 abonnees het grootste 

literaire tijdschrift in Nederland, enigszins vergelijkbaar met Ons Erfdeel in 

Vlaanderen. 

 

 Na een korte pauze is het woord aan de Stadsdichter van Groningen, Stefan 

Nieuwenhuis. Hij vertelt over zijn initiatieven en ervaringen als Stadsdichter 

en organisator van culturele evenementen – en natuurlijk leest hij voor uit 

eigen werk. 

 



 De naam en het onderwerp van de derde spreker volgen later, omdat een 

definitieve afspraak wegens vakantie nog niet gemaakt kon worden. Via de 

mail en de website houden we u op de hoogte. 

 

In de pauze en na afloop van het programma is er gelegenheid iets te drinken en na 

te praten. 

 

De vorige sociëteitsavonden werden druk bezocht, zoals u kunt zien op onze website 

www.mnl-noord.ub.rug.nl. Ook voor de komende avond zien we graag een grote 

opkomst tegemoet, zowel van oude getrouwen als van jongeren en nieuwe leden. 

Graag willen wij u daarbij de gelegenheid geven een introducé(e) mee te nemen. Een  

berichtje over uw voorgenomen komst aan de secretaris van het bestuur: 

g.c.huisman@rug.nl of p/a Universiteitsbibliotheek Groningen, Postbus 72, 9700 AB  

Groningen, wordt zeer op prijs gesteld.  

 

Mocht u met de auto komen, dan wijzen wij u op de parkeerplaatsen tegenover De 

Sleutel, aan de overzijde van de stadsgracht (Reitdiepskade). De parkeergarage aan 

de Ossenmarkt is op loopafstand van de Noorderhaven. 

 

Ten slotte wijzen wij u nog eens op de mogelijkheid om mededelingen en berichten 

over uw eigen werkzaamheden door de secretaris op onze website te laten plaatsen. 

U houdt daarmee de andere leden van de Afdeling op de hoogte van wat er binnen 

de Afdeling speelt. 

 

Voor actuele informatie over de Maatschappij kunt u ook altijd terecht op de 

landelijke site: www.maatschappijdernederlandseletterkunde.nl. 

 

Wij ontmoeten u graag op dinsdag 25 oktober a.s.! 

 

 

Met beste wensen en een vriendelijke groet, 

het bestuur  van de Noordelijke Afdeling, 

 

Anton Brand, voorzitter 

Gerda C. Huisman, secretaris 

Wim Hilberdink, penningmeester 

Gelly Talsma 

Anton Scheepstra  
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