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Literaire middag ‘Hier loop ik dan’ 
Rita Oostendorp en Noud Bles nodigen je graag uit voor een literaire middag in het 
kader van de presentatie van het boek ‘Hier loop ik dan’ van publicist Wim Huijser. Noud 
Bles komt, samen met drie andere Gelderse schrijvers, te weten Ed Bruinvis, Willem 
Claassen en Thomas Verbogt, op zondag 17 oktober naar de Protestantse Kerk in 
Angeren. Hun verhalen en romans over wandelingen door Gelderland, in het bijzonder 
door het gebied van de grote rivieren, zijn opgenomen in het boek ‘Hier loop ik dan’. 
Onder leiding van Wim Huijser vertellen ze over hun fascinatie voor dit landschap en de 
plek die het inneemt in hun werk en lezen ze fragmenten uit het boek voor. 
Kaartverkoop ( kaartjes voor € 8,-) geschiedt via de link: 
https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/schrijversbijeenkomst.   
  
Voor een beperkte groep deelnemers is er een mogelijkheid om aansluitend naar 
Landgoed De Brouwketel te wandelen en daar te genieten van een puur natuurmaaltijd. 
Ook hiervoor kun je kaartjes bestellen via de bovenstaande link. Deze kosten € 12,50, 
exclusief consumpties. 
  
Meer informatie vind je in de uitnodiging en op de poster (ontworpen door Alie 
Engelsman) in de bijlagen. 
  
  
Reminder evaluatie ‘Ode aan 3 Oevers’, editie 2021 

We willen je nog even herinneren aan de evaluatie van de Kunst- en Cultuurroute van 
11 en 12 september. Graag horen we jullie ervaringen, reacties, verbeterpunten en 
opmerkingen ten aan zien van onze kunst- en cultuurroute. Vermeld er, als je daar zicht 
op hebt, ook het aantal bezoekers bij. De genoemde aandachts-/verbeterpunten kunnen 
we dan meenemen voor de volgende Ode in 2022. 
  
Stuur je reacties in een mail naar de coördinator van de oever waar je dit keer 
exposeerde. 
Oostoever  :   connykoster@hotmail.com 

Westoever :   r.oostendorp51@upcmail.nl 
Zuidoever  :   marjolijnrigtering@upcmail.nl 
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Als je dat al hebt gedaan danken we je natuurlijk hartelijk voor je reactie en hoef je niet 
nog een keer te reageren. 
  
  
Met vriendelijke groeten,  
  
Marjolijn Rigtering (marjolijnrigtering@upcmail.nl) 
Rita Oostendorp (r.oostendorp51@upcmail.nl) 
Conny Koster (connykoster@hotmail.com) 
Alie Engelsman (alie.engelsman@hotmail.com) 
  
  
Website: www.kunstcollectiefgeldersepoort.nl 
Algemeen emailadres: info@kunstcollectiefgeldersepoort.nl  
  
Volg ons op Instagram  https://www.instagram.com/kunstcollectiefgeldersepoort/ en op 
Facebook https://www.facebook.com/KunstcollectiefGeldersePoort/ 
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