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Het is een goede gewoonte geworden
om in de ‘mei-editie’ terug te blikken op
de in april gehouden Ontmoetingsdag.
Daar zou ik in dit bestek veel woorden
aan kunnen wijden, maar dat hoeft niet
omdat anderen dat al hebben gedaan.
U leest daarover meer in deze Platformpost. Ik volsta om namens het Gelders
Platform tegen Lichtenvoorde te zeggen:
‘Een fantastische dag, alles maar dan
ook alles perfect georganiseerd. Nogmaals bedankt!!!’.
Het Gelders Platform, bijgestaan door
Maurice en Coby, is op 4 november 2008
en 19 maart 2009 naar ‘de hei’ geweest.
We hebben naar het verleden, heden en
de toekomst gekeken. Daarbij is een
aantal zaken aan de orde geweest. Op
twee ervan wil ik wat nader ingaan:
▪ Het karakter van de ontmoetingsdagen.
▪ De Ontmoetingsdag 2010.



Secretariaat Gelders Platform
van en voor Ouderen:
Ida Olivers-Bouvrie
Herenhof 116
6581 GR Malden
idabouvrie@hetnet.nl

ook en vooral door het luisteren naar
deskundige sprekers.
Nu hebben we het gevoel dat er in het
evenwicht tussen onderwerp en spreker
een verschuiving heeft plaatsgevonden,
waarbij de persoon belangrijker is dan
het onderwerp. Dat vinden we niet juist.
Vandaar ons voornemen om de Ontmoetingsdagen meer themagericht te laten
zijn en vervolgens een deskundige spreker uit te nodigen.

Ontmoetingsdag 2010
Dat wordt een interessante dag. Het studiekringwerk in Gelderland is dan 20 jaar
oud of jong, zo u wilt. Dit is een goede
aanleiding om er een bijzondere dag van
te maken. We gaan samen met Spectrum
een symposium organiseren! Met de nodige slagen om de arm waarschijnlijk:

Datum :
Plaats :
Thema :
Sprekers :

Het karakter
Twee belangrijke elementen daarin zijn:
er moet ‘ontmoet’ worden, maar ook
‘geleerd’. Dat leren kan van elkaar, maar
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donderdag 15 april 2010
Kumpulan Bronbeek, Arnhem
Levenskunst
????
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Oproep onderwerpen studiedag
voor gespreksleiders van 13 oktober 2009

zoeken en vinden van een opvolger
heeft geresulteerd in een vacature
op het secretariaat. Onze secretaris
Ida Olivers-Bouvrie wil namelijk de
voorzittersrol van mij overnemen.
Wij zijn daar heel blij mee! Maar nu
de vraag: ‘Wie wil secretaris worden
of denkt een goede te kennen?’.
Neem daarvoor contact op met Ida,
telefoonnummer (024) 358 64 35.
Voor het ‘evenwicht’ bij voorkeur een
man!

Voor het seizoen 2009-2010 hebben
we 13 oktober 2009 als datum voor
de studiedag voor gespreksleiders
van studiekringen gekozen. In het
verslag van de bijeenkomst van 18
november 2008 staan bij punt 5 al
een aantal tips. Om er echter een
goede, inspirerende studiedag van te
kunnen maken, hebben we van de
gespreksleiders (nog) meer onderwerpen nodig. Bij deze dan ook een
oproep! Op de bijgevoegde antwoordkaart kunt u aangeven welke
onderwerpen voor u belangrijk zijn of
voor welke vraagstukken u een oplossing zoekt. De antwoordkaarten
ontvangen wij graag vóór 15 september 2009.




In deze platformpost treft u het
volgende aan:
▪
▪
▪
▪
▪

Het verslag van de Ontmoetingsdag Lichtenvoorde;
Mijn hobby is …;
Het wel en wee van Studiekring
Brakkenstein Nijmegen;
Aanbevolen …;
Een gedicht.

Secretaris gezocht
Henk Vrijhof

Na 5 jaar penningmeester, vervolgens 12 jaar voorzitter en het helpen
organiseren van 16 Ontmoetingsdagen, heb ik besloten in 2010 de
voorzittershamer neer te leggen. Het
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Een stralende dag, een prachtige zaal vol opgewekte mensen, een veelbelovend begin van
deze Ontmoetingsdag, na tien jaar voor de
tweede keer mede georganiseerd door de studiekring van de KBO in Lichtenvoorde.
Na de koffie met een heerlijk zwaantje (‘U
moet het maar eens gaan proeven, als u dat
nog niet hebt gedaan’, opende platformvoorzitter Henk Vrijhof de dag met een welkom aan
meer dan 150 ‘studiekringers’ en hun eventuele introducés. Een speciaal welkom was er
voor de spreker van de morgen, de heer Jan
ter Louw en zijn echtgenote, voor onze grote
toeverlaat Maurice de Greef van Spectrum
Gelderland en voor Coby Klomp, die met een
welkomstapplaus werd geïntroduceerd als
nieuwe medewerkster van Spectrum.
Helaas was de directeur van Spectrum verhinderd.

Hij groeide op in een gezin met vijf kinderen.
Zijn vader was een strengorthodoxe, maar
gepassioneerde, predikant zonder de toen gebruikelijke preektoon. Ook was hij een bewogen pastor, die altijd voor zijn mensen klaar
stond.
Hoewel hij veel liefde en bewondering koesterde voor zijn vader, wilde hij geen dominee
worden, vanwege zijn gebrek aan geloof, maar
koos hij voor een studie wis- en natuurkunde.
Na zijn studie werkte hij dertien jaar in laboratoria voor thermonucleair onderzoek in Nederland, Amerika en Zweden.
Na tien jaar onderzoek naar kernfusie vroeg hij
zich af of hij dit zijn hele leven moest blijven
doen. Hij wilde dichter bij de mensen staan.
Dit kon hij doen als schrijver, want de taal is
van iedereen, of als politicus want de politiek is
ook van iedereen. Het werd beide.

Enkele mededelingen: Momenteel zijn er 28
studiekringen aangesloten bij het platform.
Men overweegt een limiet te stellen aan dit
aantal. Waarschijnlijk zal dat 30 worden. Volgend jaar zal er geen traditionele Ontmoetingsdag plaats vinden, maar een symposium.
Dit zal waarschijnlijk gehouden worden in
Bronbeek. De voorzitter heeft nog een verzoek
en dat is dat men zich op tijd aanmeldt voor
bijeenkomsten. Dit jaar waren er enkele aanmeldingen na het verstrijken van de termijn en
dat gaf de nodige problemen.
Na deze inleiding geeft hij het woord aan dagvoorzitter Frans Muijzer.
Frans heeft geen behoefte aan meer inleiding.
Hij wil alleen maar dat de dag volgens planning verloopt en geeft daarom meteen het
woord aan Jan Terlouw.

In zijn gezin vertelde hij zelfverzonnen verhalen aan zijn kinderen, die er verzot op waren
en hem zelfs hielpen verzinnen. Zijn vrouw
raadde hem aan deze verhalen op te schrijven,
dan zou zij proberen een uitgever ervoor te
vinden. Dat was het begin van zijn carrière als
schrijver.
Verhalen zijn belangrijk voor kinderen. Praten
met kinderen of een verhaal vertellen is vaak
beter dan straffen. De karakters in een verhaal
kunnen een voorbeeldfunctie hebben. Ook
volwassenen kunnen veel opsteken uit een
verhaal. Verhalen vertellen is altijd belangrijk
geweest in alle culturen. De laatste tijd schrijft
Jan Terlouw samen met zijn dochter Sanne
misdaadthrillers. Zijn politieke loopbaan begon
als lid van D66. Via deze partij belandde hij in
de gemeenteraad, werd Tweede-Kamerlid,
fractieleider en minister. Maar ook als politicus
bleef hij schrijven.

Verhalenverteller Jan Terlouw vertelt het verhaal van zijn leven als wetenschapper, politicus
en schrijver.
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pupillen van het Jongerenhuis Harreveld,
waarover na de lunch zal worden gesproken.

Niet alleen kinderboeken, maar ook boeken die
gebaseerd waren op actuele problemen en
gebeurtenissen, zoals Oosterschelde, Windkracht 10. Mede door zijn inzet werden er
schuiven aangebracht in de Oosterscheldedam
om zo de mosselteelt te behouden.

Na een heerlijke lunch, bestaande uit: soep,
broodjes, een kroket en fruit is het de beurt
aan een vertegenwoordiging van het Jongerenhuis Harreveld, bestaande uit:
 Janneke Horstink voor de PR;
 Jos Wesselink, een ervaren medewerker
met een lange staat van dienst;
 Roland Toussain, methodiekcoach;
 Ingrid Verhoeven, lerares creatief schilderen;
 drie jongens die les hebben van Ingrid.

Zijn ervaringen in de oorlogswinter 1944-1945
leidden tot het boek Oorlogswinter, dat onder regie van Martin Koolhoven werd verfilmd.
Deze film is een van de bestbezochte Nederlandse films van deze eeuw. Het boek Achter
de barricaden of Herfstdagboek is gebaseerd op gebeurtenissen in de herfst van 2004,
onder andere de moord op Theo van Gogh

Janneke geeft een korte uiteenzetting over de
doelstellingen, doelgroepen en organisatie van
de jeugdzorg in Jongerenhuis Harreveld. Hier
en in de hieronder ressorterende gesloten inrichting voor meisjes Alexandra te Almelo verblijven jongeren die intensieve zorg nodig
hebben. Dit vanwege allerlei problemen, zoals
gedrags- en psychiatrische problemen en/of
problemen thuis. Ook strafrechtelijke plaatsing
is mogelijk. Het streven is het verblijf zo licht
en zo kort mogelijk te laten zijn en zo dicht
mogelijk bij huis. Dit gebeurt in open, besloten
of gesloten afdelingen.
Ook moeten er waarborgen zijn voor aansluiting op behandelmethoden voor pupillen die
van andere inrichtingen komen. Natuurlijk
wordt er ook onderwijs gegeven en wel op
VMBO-niveau.
In Harreveld gebeurt dat in het Anker en in
Prisma, samen de scholengemeenschap Harreveld vormend, en in Almelo in De Lakenstenen.
Roland Toussain geeft nu een uiteenzetting
over de uit Amerika afkomstige en ook in Nederland veelgebruikte methode Youturn. Deze
methode wordt ook in Harreveld gebruikt, zodat er gemakkelijker kan worden aangesloten
bij de behandeling die pupillen in andere inrichtingen hebben ondergaan.
Youturn betekent letterlijk: Jij draait en dit
slaat op het streven om tot maximale gedragsverbetering te komen (een draai van 1800 ).
Bij Youturn wordt uitgegaan van vier denkfouten die ons gedrag kunnen bepalen, namelijk:

Aan het verhaal van Jan Terlouw lijkt geen
eind te komen, maar het publiek hangt aan
zijn lippen. Frans Muijzer spreekt duidelijk namens iedereen, als hij zegt; ‘Anderhalf uur’ op
de vraag van de spreker hoe lang hij nog door
mag gaan. Helaas kan dat niet, want er moeten nog vragen worden beantwoord en er komen nog meer sprekers. Jan Terlouw eindigt
met het voorlezen van een gedicht van zijn
hand over boerderijen in het veld. Zijn dichtkunst boeit evenzeer als zijn vertelkunst.
Frans Muijzer bedankt Jan Terlouw en overhandigt hem enkele geschenken, namelijk:
 Steffie van den Oord’s boek Verhalen
van honderdjarigen,
 de gebruikelijke envelop,
 een bak geraniums, omdat Jan Terlouw
het nog te vroeg vond om achter de geraniums te gaan zitten.
Ook vraagt hij aandacht voor de vele opge-

hangen schilderijen. Deze zijn gemaakt door
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 egocentrisme (als ik het maar goed heb);
 goed praten van foute handelingen;
 niet durven omdraaien (het is zo moeilijk);
 anderen de schuld geven.
De opvoeder probeert in concrete gevallen in
gesprekken met de pupil hem te overtuigen
van de noodzaak zijn gedrag een draai te geven.
Youturn geldt trouwens ook voor de opvoeders. Deze zijn vaak veel te veel geneigd fout
gedrag af te keuren in plaats van goed gedrag
te prijzen.

over de grote opkomst en de positieve instelling van zoveel senioren. Ook geeft hij een
overzicht van de verschillende onderwerpen
waarmee studiekringen zich zoal bezig houden.
Hij is ook blij met de morele steun van de
KBO, hier de hele dag vertegenwoordigd door
voorzitter Joke te Plate.
Deze zegt bewondering te hebben voor de
organisatie van deze dag en belooft blijvende
morele steun. Financiële steun zit er helaas
niet in vanwege de bouw van het nieuwe onderkomen.

Na deze uiteenzetting, die vaak het karakter
heeft van een gesprek met de zaal door de
vele vragen die er gesteld worden, vertelt Jos
Wesselink iets over zijn dagelijkse omgang met
zijn pupillen in zijn lange Harreveldse periode.
Deze omgang wordt gekenmerkt door respect
en menselijkheid. Spreken met elkaar van
mens tot mens. Op deze manier heeft hij al die
jaren zeer prettig kunnen werken op Harreveld
en doet dat nog steeds.

Het laatste onderdeel van het programma
staat aangekondigd als ‘verrassing’. Wat die
verrassing inhoudt, wordt al gauw hoor- en
zichtbaar, want een hele rij zingende dames
komt binnenmarcheren, voorafgegaan en begeleid door twee accordeonisten.
Het is het Lichtenvoordse smartlappenkoor
‘Met een Lach en een Traan’, dat het volgende
half uur de zaal in een uiterst vrolijke stemming weet te brengen, waar eenieder die nog
zingen kan, meezingt. Helaas was er geen
ruimte om te dansen! De koorleden en de muzikanten worden beloond met een roos.

Hierna komt Ingrid Verhoeven met drie van
haar leerlingen schilderen uitleg geven over
haar werk. Iedereen heeft hier met spanning
op zitten wachten, want de wanden van de
zaal hangen vol met schilderijen van de drie
jongens. Ingrid vertelt over haar opleiding aan
de Kunstacademie, die haar in staat stelt om
dit werk te doen, maar ze laat ook zien dat ze
het pedagogische talent bezit om deze jongens
enthousiast te maken.
In eerste instantie probeert ze de jongens te
bewegen zelf iets te vertellen over hun werk,
maar als dat niet direct lukt, geeft ze zelf uitleg
over een schilderij, waarop twee jongens het
aandurven het ook te doen. De schilderijen zijn
te koop voor 75 euro per stuk, waarvan de
schilder en Workwise, een organisatie waar het
jongerenhuis bij aangesloten is en die helpt bij
terugkeer in de maatschappij, elk de helft krijgen. Er worden ter plekke enkele schilderijen
verkocht.

Hierna leest Frans een gedichtje voor van
Toon Hermans, getiteld ‘Denken’. Uiteraard
zeer toepasselijk voor studiekringen. Iedere
deelnemer kan dit gedichtje en ook nog een
presentje van de gemeente meenemen als
herinnering aan de Ontmoetingsdag 2009 in
Lichtenvoorde.

Ten slotte blikt Frans Muijzer terug op deze
duidelijk geslaagde dag en uit zijn blijdschap

Johan van de Zande
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gedroogde gehoest van de gelovigen, zie ik
beelden. Het zijn ook altijd religieuze of spirituele onderwerpen die ik schilder. Ik heb
niks met een vaasje bloemen. Meestal maak
ik er een kaart van. Het is voor mij de kunst
om daarvoor zo iets te schilderen, altijd in
combinatie met een tekst uit een lied, een
gedicht, een regel uit een boek, dat het de
mensen aan wie ik mijn kaart zend, mijn
geliefden, iets zégt, dat het ze iets dóet en
emotioneel raakt. Waar zij nog eens naar
kijken en als het kan: kracht uit kunnen verkrijgen en troost. Ik leg de lat voor mijzelf
hoog, dat is zo mijn gewoonte, maar het
doet mij goed als de mensen zeggen: ‘ik laat
je kaart aan de muur hangen, totdat ik de
volgende krijg’ of ‘ik kijk er zo vaak naar, ik
bewaar ze allemaal’. Ik heb dan bereikt wat
ik wilde bereiken: emotie overbrengen, op
mijn manier, heel in het klein.

Als kind was ik als de dóód voor spinnen,
die snelle kriebelige beestjes joegen mij uit
de tuin het veilige huis van mijn ouders in.
Of ze joegen mij de wc uit, als daar weer
zo’n griezel in de hoek zat. Toen ik mij als
jonggehuwde met tuinieren ging bezighouden, kon ik wel aan de gang blijven met naar
binnen hollen en zo groeide ik eroverheen.
Als volwassene hield ik angsten, vooral voor
een vel wit papier. Ook dat is overgegaan,
omdat ik ‘groter ben gegroeid’.
In mijn leven heb ik veel naar kunst gekeken
- wat bestaan er prachtige schilderijen en
gebouwen - naar kunst geluisterd, wat bestaat er schitterende muziek, veel over kunst
gelezen en in het algemeen véél gelezen wat bestaan er toch juweeltjes van schrijfen dichtkunst -. Al deze uitingen van emotie
én het toestaan aan mijzelf dat ik niet perfect zou kunnen schilderen, leidden ertoe dat
ik zo nu en dan schilder. Soms móet wat ik
in mijn hoofd ‘zie’ op papier of doek en dan
móet het ook gebeuren. Dan zet ik alles
even opzij, dan kan het opeens wél! Dan ga
ik even vóór al die verplichtingen die een
mens al zo heeft in zijn leven, zie ik even
niet om naar de ander, maar kom ik tegemoet aan mijn eigen wens en behoefte. En
dan schilder ik uren, dagen
achtereen met penselen en verf, maar ook
met mijn hart.
Hoewel de wanden van de kerk, die ik op
zondag bezoek, smetteloos wit dienen te
zijn, zijn zij dat – voor mij gelukkig – niet. Zij
vormen voor mij een bron van inspiratie,
want in al die vlekken van natte regenjassen,
oud roet van de gebrande kaarsen, het op-

Margritte C. Jansen-van den Berg
Studiekring Ermelo
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Af en toe nodigen wij een spreker uit en we
maken ook uitstapjes, bijvoorbeeld een bezoek
aan de loge van de Vrijmetselaars en de sluizen bij Driel.

Onze studiekring bestaat al ruim 15 jaar. We
hebben 13 deelnemers, 6 dames en 7 heren.
Wij komen het hele jaar door, iedere vrijdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur, bij elkaar in
een zaaltje van een verzorgingshuis.

Eén keer per jaar gaan we uit eten, de laatste
keer net over de grens in Duitsland. Wil iemand lid worden van onze kring, dan vindt er
een kennismakingsgesprek plaats. Na wederzijds goedvinden komt het aspirant-lid dan vier
keer bij de kring op bezoek. Daarna wordt aan
ieder lid gevraagd of hij of zij ermee instemt
dat de kandidaat lid wordt. Deze manier van
introductie is ontstaan door een paar minder
prettige ervaringen uit het verleden.

Bijna iedere morgen is er een presentatie door
één van onze leden. De onderwerpen zijn zeer
divers. Als ik het jaarverslag van afgelopen
jaar bekijk, dan zie ik onder andere Reina Prinsen Geerlings, biobrandstof, meteorieten en
scientology. Af en toe kiezen wij voor een gemeenschappelijk onderwerp, zoals voedsel.
Iedereen wordt dan geacht met een presentatie te komen die onder deze noemer valt. Wij
hadden bijvoorbeeld de onderwerpen aardappels en kruiden, maar als iemand zijn of haar
werkstuk als geestelijk voedsel wil presenteren, dan kan dat ook. Zijn er geen presentaties, dan behandelen wij de actualiteit of we
bespreken een artikel uit de krant.
Het streven is dat ieder lid per jaar twee of
drie presentaties doet. Van iedere bijeenkomst
wordt een verslag gemaakt, dat doen wij om
de beurt. Ik maak iedere week de agenda en
natuurlijk bereid ik de bijeenkomst ook voor.

Onze bijeenkomsten verlopen altijd in een heel
prettige sfeer. We hebben respect voor elkaar
en we hebben dikwijls ook veel plezier.

Truus Scholte-de Both
Voorzitster van de studiekring
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De hoofdpersoon, Raimund Gregorius, leraar
klassieke talen aan het gymnasium in Bern,
wordt op de allereerste pagina van het boek zo
van zijn stuk gebracht door een hem onbekende
Portugese vrouw, dat hij het drastische besluit
neemt de zekerheden van zijn bestaan op te
geven: midden in de les staat hij op en verlaat
het lokaal, haar achterna. Hij bezoekt een Spaans
antiquariaat en vindt daar bij toeval een Portugees boek, dat hij van de eigenaar, die voor hem
enkele indringende passages vertaalt, cadeau
krijgt. Dit boek (Lissabon 1975), geschreven door
ene Amadeu Inácio de Almeida Prado, intrigeert
hem zozeer, dat hij de volgende dag per spoor
afreist naar de Portugese hoofdstad om meer te
weten te komen over de auteur – van de mysterieuze dame verder taal noch teken.

“Altijd Roomboter” van Nelleke Noordervliet.
Nelleke Noordervliet beschrijft in haar boek de
geschiedenis van haar overgrootmoeder: Engelbertha Teljeur-Wiggelaar. Zij werd geboren in
1856 en overleed op 97-jarige leeftijd: bij de
pinken en vinnig. Zo herinnert zij haar overgrootmoeder ook. Toch waren de omstandigheden van Engelbertha Teljeur niet altijd optimaal.
Het was armoe troef, zeker als je een groot gezin
had. Maar hoe arm ze ook was, margarine heeft
ze nooit op haar brood willen doen. Altijd roomboter!

“Het pauperparadijs, een familiegeschiedenis” van Suzanna Jansen. Amsterdam-Noord
tijdens de crisisjaren: Roza Dingemans, moeder
van een door schulden en alcoholisme getroffen
gezin, probeert koste wat kost haar waardigheid
te bewaren. Ze ontleent trots aan een gerucht
over een voorname afkomst en een misgelopen
erfenis. Mythe of werkelijkheid? Op zoek naar de
feiten stuit haar kleindochter, de auteur, op een
verborgen stuk geschiedenis: een uniek heropvoedingsexperiment in de Drentse nederzetting
Veenhuizen, waaraan haar voorouders zijn blootgesteld. In drie enorme gestichten werden vanaf
1823 tienduizenden arme stadsgezinnen gedrild
tot nuttige burgers. Maar wat begon met een
bevlogen plan om de onderklasse te verheffen,
veranderde al snel in een fuik. In een betrokken,
beeldende stijl volgt Suzanna Jansen vijf generaties van haar familie langs goedbedoelde beschavingspogingen.

Boekentip van Erna Roodzant
“De zoon van de woordbouwer” van Frank
Herzen. In 1979 zag een bijzonder boek het levenslicht. Bestemd voor kinderen vanaf 12 jaar,
en hoewel ik toen toch al ouder was, heeft het
boek mij heel veel te zeggen gehad.
Ik kocht het en leende het vaak uit.
Een jongen wordt door zijn vader het leven ingestuurd met een miraculeuze koffer, tamelijk
zwaar. En zoals dat in sprookjes gebeurt, komt
hij op zijn pad heel veel tegen. Op een bijzondere
manier wordt zijn koffer steeds een beetje lichter. Mocht u het nog ergens te pakken kunnen
krijgen, dan kan ik u beslist aanbevelen dit boek
te lezen, het heeft voor mij al een link naar onze ontmoeting volgend jaar! Ik wens u veel leesplezier.

“Nachttrein naar Lissabon” van Pascal Mercier. Herakles op de tweesprong! Ieder mens
komt in zijn leven onherroepelijk voor lastige
dilemma’s te staan. De dan gemaakte keuzes –
het steile pad of de gebaande weg? –
zijn principieel en definitief. Maar hoe graag zouden we niet willen teruggaan in de tijd, om
te kijken waar de andere richting toe zou hebben
geleid? Dit is het centrale thema van deze roman.

Uw tips voor boeken en film én reacties zijn van
harte welkom bij:

Spectrum Gelderland
secretariaat Maatschappelijke Participatie
Postbus 8007
6880 CA Velp
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Ontmoetingsdag
Uit alle delen van Gelderland
reizen studiekringers naar Lichtenvoorde
voor eenmaal per jaar de ontmoetingsdag.
Hooggespannen verwachtingen
Jan Terlouw houdt een lezing
Hij vertelt over zijn leven
Interessant programma!
De routebeschrijving in de hand
naar ’t Zwaantje in Lichtenvoorde
parkeren, ontmoeten van bekenden
badge op, controle, plaats zoeken.
Een zeer geïnteresseerd gehoor
een ontspannen spreker
de samenhang, de rode draad in zijn leven
een mooi voorbeeld uit de zaal.
Lunch, gelegenheid tot ontmoeten
schilderijen als inleiding tot de middag
over opvang probleemjongeren
die hier nu schilderijen exposeren
Lezing over het Jongerenhuis
verschillende aspecten belicht,
drie jongens vertellen zelf
belangstellende toehoorders
De verrassing
na een misleidende inleiding
dertig rood-zwarte zangeressen
‘met een lach en een traan’.
Herkenning van oude liedjes
smartlappen meedeinen en meezingen
ontspanning na inspanning
het dankwoord.
Iedereen naar huis
naar alle delen van Gelderland
studiekringers met gedachten
aan de ontmoetingsdag.
Ontmoetingsdag!

Frans Muijzer
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