EN VERDER

Anders Actieven op Kasteel
Buitenplaats Amerongen
'Winterbijeenkomst 2017' in november
Twee keer per jaar komen de ‘anders-actieven’ binnen de KVLO bij elkaar om te horen
over de huidige ontwikkelingen en om elkaar te ontmoeten. Het programma is daarop
volledig ingericht. Het vond deze keer plaats op Kasteel Buitenplaats Amerongen. Er was
veel belangstelling, ongeveer 80 leden en partners waren aanwezig. Een korte impressie.
TEKST HERMAN ROTTING

H

et betreden van de Buitenplaats
was bijzonder; door flarden mist
en laaghangende dauw hing er een
bijzondere sfeer en betraden onze
gasten onder het knisperen van het grind de
toegang tot de gebouwen.

Welkom
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De ontvangst vond plaats in de voormalige
paardenstallen en al spoedig genoten onze
gasten van de koffie met appelgebak en het
weerzien van elkaar. De gesprekken kwamen
snel op gang.
Aansluitend aan de ontvangst van alle deelnemers en een woord van welkom werd zoals
gebruikelijk Cees Klaassen, directeur van het
bureau van onze KVLO, de gelegenheid gegeven ons bij te praten over de actuele stand van
zaken binnen ons vak.
De komende periode, waarbij volop wordt
gesproken over herinrichting van en herbezinning op ons onderwijs, is van cruciaal belang
voor ons vak. Dat taakverlichting voor de
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docenten in het primair onderwijs noodzakelijk
is moge duidelijk zijn, dat dit gegeven ons vak
een grotere kans geeft om eindelijk de gewenste positie te krijgen is natuurlijk een kans die
we moeten grijpen, maar in wezen te gek voor
woorden. Nederland anno 2017!
Op de website van de KVLO kun je alles ook
nog eens volgen.

De entourage, de woorden
en het spel waren van dien
aard, dat er gefluisterd
werd door iemand die
meer voorstellingen op het
kasteel bijwoont, dat dit
erg bijzonder was
Rondleidingen
Na de ontvangst en het verhaal van Cees
Klaassen begonnen de zeer interessante rondleidingen door het kasteel.
Er is zoveel te zien, dat we gerust kunnen stellen één van de mooiste Nederlandse kastelen te

hebben mogen bewonderen. We werden door
onze gidsen teruggevoerd in de tijd. Veel van
dit moois is terug te zien op de tijdens de rondleidingen door Hans van der Steen gemaakte
foto’s, deze zijn geplaats op de website van de
KVLO onder Evenementen/Fotoverslagen/
Anders actievendag 7-11-2017.

Voordracht

Foto's
Hans van der Steen

Na de lunch werd de voordracht “Beluister
mijn gedachten” verzorgd door Tjeerd Buwe
van Wimersma Greidanus (dichtersnaam T.
Buwe) en Albine le Pair.
Deze voordracht is een samenspel van poëzie
en muziek, van woord en klank.
De Erard vleugel, die beschouwd wordt als een
museaal stuk, werd (mede beluisterd door de
conservator van het kasteel) prachtig bespeeld
door Albine le Pair.
De entourage, de woorden en het spel waren
van dien aard, dat er gefluisterd werd door
iemand die meer voorstellingen op het kasteel
bijwoont, dat dit erg bijzonder was.
De nazit, en voor de tuinliefhebbers nog de
mogelijkheid om onder leiding van een van de
gidsen nog even door de tuinen te gaan, maakten deze prachtige dag helemaal compleet.
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