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Lancering ‘Tussen Andreasplein en Zwarte Pad’
Boekenweek in het Van Eesteren Paviljoen

 
Op 9 maart, voorafgaand aan Hét Boekenbal, is in het Van Eesteren Paviljoen de lancering en 
presentatie van de derde jaargang van het boek ‘Tussen Andreasplein en Zwarte Pad.’  

Verhalen over ver van de grachtengordel
Uitgenodigd door Stichting Driehoek schreven ook deze jaargang twintig bekende schrijvers uit 
Nieuw-West, zoals Walter van den Berg, Ingrid Hoogervorst, Suzanna Jansen, Robert Eksteen, 
Cathelijn Schilder en Vonne van der Meer, op eigen wijze hun verhalen die zich allemaal ver van de 
Amsterdamse grachtengordel afspelen en vooral over de wonderlijke Westelijke Tuinsteden gaan.

Met David Endt en Leo Willemse 
De eerste twee exemplaren van ‘Tussen Andreasplein en Zwarte Pad’ worden uitgereikt aan David 
Endt, voormalig perschef van Ajax en opgegroeid in Slotervaart en aan Leo Willemse, onder meer 
bekend van het Oba boekenblog. De avond wordt muzikaal opgeluisterd door Jan-Paul van 
Spaendonck, en diverse auteurs komen een deel van hun verhaal voordragen. Het belooft een mooie 
literaire bijeenkomst te worden inclusief borrel met hapjes vanaf 17.15 uur en een kleine 
boekenmarkt met ‘Nieuw-West’ titels. 

Vanaf 16.30 uur en toegang gratis
Het boekenbal begint om 16.30 uur en iedereen is van harte welkom om de start van de Boekenweek 
in het Van Eesteren Paviljoen mee te vieren. De toegang is gratis maar wel graag aanmelden via 
http://vaneesterenmuseum.nl/nl/tickets/. Het Van Eesteren Paviljoen bevindt zich aan de Noordzijde 

http://vaneesterenmuseum.nl/nl/tickets/


31. Voor meer informatie zie ook www.vaneesterenmuseum.nl 
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Over Tussen Andreasplein en Zwarte Pad
Tussen Andreasplein en Zwarte Pad / derde jaargang. Twintig schrijvers uit Nieuw-West. 
Samengesteld door Fred Martin en Jan-Paul van Spaendonck. ISBN 978-94-90586-21-8, 112 pagina’s, 
€ 9,90. Vanaf 9 maart te bestellen via iedere boekhandel en via www.stichtingdriehoek.nl

Noot voor de redactie
Voor meer informatie en/of beeldmateriaal over het Van Eesteren Museum kunt u contact opnemen 
met Iwan Daniëls, e-mail pr@vaneesterenmuseum.nl, tel. 06 4517 0617.Voor informatie over het 
boek of recensie-exemplaren: fred@stichtingdriehoek.nl, tel. 06 5181 0329.

Pers is van harte welkom. U kunt contact opnemen met Iwan Daniëls via bovenstaande 
contactgegevens.  
Het beeld mag rechtenvrij worden gepubliceerd.
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