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Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Elk verhaal verdient een podium!

Inhoud

Onze agenda

20 april 2018
Marijn van Zomer 

Hilversum
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Robert Beernink
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de zAligen
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Monica Vanleke

Deurne

De Tovenaar van Compostela
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Achtergrond
De eerste exemplaren

Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Monica Vanleke blijft ons 
verwonderen met haar 
wijsheid, haar liefde en haar 
kwetsbaar opstellen voor het 
schone van de wereld.

Feel good is het centrale thema 
in haar werken. Zo ook in ‘De 
Tovenaar van Compostela’. Wat 
gebeurt er met een jong meisje 
als ze hoort dat haar moeder 
kanker heeft? 

Liefdevol ,met een ongekende 
zachtheid en vrolijkheid, weet 
Monica dit tot leven te brengen 

in een sprookjesachtig verhaal.   
Het raakt je als kind, als meisje, 
als moeder, als oma. 

Tijdens de boekpresentatie 
neemt Monica je mee in 
haar wereld. Haar wereld van 
schrijven, creatief met de 
handen bezig zijn, het pure in 
de mens zien. 

Wij zijn er bij.  
Kom jij ook? 

Is het leven wel zo zAlig? Als je 
dagelijks op de vlucht bent voor 
je lezers die je willen aanraken? 
Je wanhopig op zoek bent naar 
die ene ziel die jou onsterfelijk 
maakt? Je de geheimen van de 
universele harmonie probeert te 
ontrafelen? 

Vragen, waar je wel of geen 
antwoord op krijgt;  antwoorden 
die wel of niet gegeven worden.  
Ligt het antwoord in het op de 
juiste frequentie afstemmen? 
Of juist verscholen in mythes en 
sages? 

Robert nodigt je uit dit samen 
met hem te ontdekken op 28 
april in een omgeving waar bijna 
alle antwoorden te vinden zijn: 
de Bibliotheek van Enschede. Een 
plaats waar fantasie, wetenschap, 
dromen en oude verhalen 
samenkomen. Dat kan niet 
anders dan zAlig zijn.

Wij zijn erbij. 
Kom jij ook?

Gaat Marijn van Zomeren de 
wereld veroveren met zijn 
debuut? 

Henk van Trappen, journalist 
bij Regiobron.nl, informeerde 
ons gisteren dat reserveren niet 
meer mogelijk is: ‘De opkomst 
is nu al hoger dan verwacht of 
gedroomd.’

De mededeling was niet geheel 
onverwacht voor ons. Wij 
weten dat Henk, sinds de eerste 

berichten dat het ‘Dagboek 
op doktersrecept’ openbaar 
gemaakt gaat worden,  de 
auteur op de voet volgt.

Laten we duimen dat Henk 
niet vóór de 20ste het 
eerste exemplaar weet te 
bemachtigen. Dit veroorzaakt 
nachtmerries die beter 
verborgen kunnen 
blijven.
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VerBeelding
Leon Nolis

Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Het verhaal achter de foto
Gedurende zes maanden volgde Leon de residenten van Hof ten 
Dorpe, een rustverzorgingstehuis te Wommelgem.

Het was een ontluikende ervaring, die contrasterende 
gevoelens teweegbracht. Enerzijds was er de confrontatie met 
het verouderings-en aftakelingsproces, de eenzaamheid van 
alleenstaanden. Anderzijds was er de tederheid bij sommige 
paren, de inzet van de meeste begeleiders … Gebaren van 
vriendschap tussen residenten onderling, die je in je ziel raken, 
zoals op bijgaande foto. Deze mensen waren geen getrouwd stel. 
Wat je ziet is gewoon een teken van er zijn voor elkaar in moeilijke 
omstandigheden. Een moment van ‘samenzijn’ delen. Een paar 
weken later is de man gestorven.

verbinding
De band die gecreëerd wordt wanneer je infiltreert in een omgeving en in 

verbinding gaat met de inwoners is door niets te evenaren en onvergetelijk. 

Beelden spreken, leven!

Leon Nolis reisde over de wereld,  
fotografeerde landschappen, 
de minieme details van de 
natuur tot ongekende diepten, 
gebouwen en mensen. 

Het was dicht bij huis dat hij zijn 
hart verloor aan conceptuele 
fotografie. Het beeld dat niet 
vergeten mag worden.

Leon een fotograaf die vanuit zijn 
hart beelden laat leven. Klik op de foto en ontdek de wereld

van Leon Nolis.

https://leonnolisphotography.weebly.com/
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Kijkje in de Ambi Studio
AmbiDocu; AmbiSerie 

Gewoon leuk!

Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Monica Vanleke

Onze eerste AmbiDocu.

Wie is de mens achter de 
schrijver?

Voor onze eerste AmbiDocu 
mochten wij een dag 
meewandelen met Monica 
Vanleke. Wat inspireert haar? 
Waar vindt zij haar vreugde? 

Haar woorden en onze beelden 
vloeien samen tot één geheel. 

Vanaf 21 april 2018 te zien 
op het YouTube-kanaal van 
Ambilicious.

Onze eerste AmbiSerie

Wat doe je als je zoveel 
opgenomen hebt voor een 
boektrailer en je het zonde 
vindt om alles in de digitale 
pullenbak te plaatsen? Onze 
Studio weet daar wel raad 
mee. Je maakt er samen met 
de auteur van het boek een 
vijfdelige serie van.

Dank je wel, Rani De Mondt.

De afbeelding brengt je naar 
de eerste aflevering.

Your One And Only

Mierenneukers

Twee mannen aan de bar ‘Mierenneuken’ over van alles en nog 
wat. Dit filosofische ‘van alles en nog wat’ verdient een podium, 
vonden de heren. De geboorte van de Mierenneukers was een 
feit.

Een klik op de afbeelding brengt je naar een ‘Vrolijk Pasen’.

Dank je wel, Edward Leendert en Peter Leonard 
Tot een volgende ... 

https://www.youtube.com/watch?v=xTR7l-t-NC8
https://www.youtube.com/watch?v=TmyAWIVNPo8
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Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

In het Catalaanse dorpje Calafat voel ik me thuis. Daar ga ik naartoe als ik behoefte heb aan mijn ‘gelukkige plaats’. 
Er bevindt zich daar een bankje, het tweede dat je tegenkomt als je de ‘dijk’ opstapt. Het is daar dat ik altijd ga 
zitten om over de Middellandse zee uit te staren. Het maakt niet uit hoe groot de chaos in mijn hoofd is, de zee 
brengt rust in mijn brein. Waarom ik steevast dat tweede bankje uitkies en niet gewoon het eerste, of het derde, 
daar heb ik geen plausibele verklaring voor. 

Vandaag ben ik vroeg opgestaan. Het is namelijk Pasen. De temperatuur is aangenaam hier aan het 
strand al draag ik wel nog een sweatshirt en Jeans. Met mijn gezicht naar de lucht, de ogen gesloten, 
geniet ik een ogenblik van de stilte die ritmisch onderbroken wordt door het geluid van golfjes die op 
het zand breken. Dit is waar ik het meest van geniet, het klotsen van het water. Af en toe de schreeuw 
van een zeemeeuw. 

De reden dat ik op dit onmenselijk vroege uur hier zit is eenvoudig, nu is er nog niemand. 
Op het moment dat die eerste dagjesmensen aankomen zal ik opstaan van mijn bank en mijn 

appartement opzoeken. De drukte laat ik aan mij voorbijgaan. Daar hou ik niet van. Daarvoor is er teveel 
gebeurd in mijn leven.

Het Paasfeest wordt uitbundig gevierd in het dorp. Ik sluit me dan op met een goed boek en een dvd. 
Mijn geloof laat namelijk te wensen over. Ook daarvoor is er teveel gebeurd in mijn leven. Laat me 

volstaan met te zeggen dat ik wél geloof in een hogere macht, dat er meer is dan het oog waarneemt, 
maar dat ik niet geloof in religies. Het Paasfeest zal aan mij voorbijgaan … net zoals de andere 
feestdagen dat al een paar jaar doen.

Toch, als ik hier in de zalige stilte op mijn bank zit en over het water staar, herinner ik mij hoe het 
vroeger was. De opwinding die Paasochtend me als klein meisje bracht. Als het zonnig was of zelfs 
gewoon droog, dan lagen het tuinpad en het gazon bezaaid met chocolade eitjes. Als het regende, 
dan moesten we op eierenjacht in huis! Als ik mijn best doe ruik ik nog de chocoladepudding die mijn 
moeder maakte van het overschot aan eieren …

Nadat we thuis eitjes hadden geraapt, ging het richting grootouders want ook daar waren de 

Mijn Verhaal
Paasochtend ... 
Patsi Demarsin

Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Illustratie; © Jemedias Wynhell
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Mijn Verhaal
Paasochtend ... (vervolg) 

Patsi Demarsin

Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Patsi Demarsin is geboren en getogen in het Vlaamse land. Dit zie je terug in haar 
schrijven. Toen wij haar vroegen of zij voor ons een kort verhaal wilde schrijven, 
reageerde zij direct met: ‘Ja, natuurlijk.’

Wij hopen nog meer van Patsi te mogen lezen dit jaar en de komende jaren.

Paasklokken overgevlogen! 

Een glimlach speelt om mijn lippen als ik me de warme handen van mijn vader om mijn middel herinner 
wanneer hij me de hoogte in tilde om een eitje uit de pruimenboom te vissen waar ik nét niet bij kon… 
Opa speelde nooit eerlijk, mijn vader loste het voor mij op. Het maakte de pret alleen maar groter voor 
kinderen én volwassenen begrijp ik nu… Het was zalig!

Verdiept in die mooie herinneringen schiet een zin van een liedje gaat door mijn hoofd: Ik was een 
kind hoe kon ik weten, dat dat voorgoed voorbij zou gaan?...

Pasen … Pasen …Pasen … 
Het lijkt alsof de golfjes het woord fluisteren. De verdomde pijn van verlies komt ongevraagd, het 

verdriet …
Ik staar naar de zee, mijn borstkas brandt en ik voel de eerste traan over mijn wang lopen.
Waar is die tijd van eitjes rapen zo snel naartoe gegaan? 
Mijn hand veegt een eenzame traan weg van mijn wang. De golfjes kabbelen rustig verder. Zij trekken 

zich niets aan van wat er vandaag gebeurd. 

Pasen … Pasen … Pasen …
Straks gaan duizenden kinderen chocolade eitjes zoeken. Gebracht door de klokken of door de 

Paashaas, afhankelijk van wie er gepasseerd is de nacht ervoor … of van de weersomstandigheden.
Gezichtjes zullen stralen … De verwondering in de ogen van hen die voor het eerst eitjes rapen zal te 

schattig zijn voor woorden ...
Onwillig sta ik op van mijn bank als ik de eerste dagjesmensen hoor. 
Tijd voor mij om afscheid te nemen … Om terug te gaan naar de beslotenheid van mijn appartement.

Ik besluit dat ik vandaag geen nieuwsberichten ga kijken. Ik wil niet horen dat er opnieuw ergens vele 
doden zijn gevallen in de naam van een of andere god. Ik wil niet weten of er ergens bombardementen 
zijn geweest die het leven hebben gekost aan onschuldige kinderen die veel liever chocolade eitjes 
hadden geraapt …

Een laatste blik op de Middellandse zee maakt dat de rust een beetje weerkeert in mijn hoofd en hart 
… maar toch … 

Pasen zou een feest van vrede moeten zijn.

Hoelang is dát geleden?


