
Sapperdeflap! We hebben een vraag.

Beste lyceum-klasgenoot,

Wellicht ben je professor geworden; wellicht werd je niets.
Misschien heb je gevonden wat je zocht; misschien heb je helemaal niet gezocht.
Hopelijk was/is je leven interessant; of was het allemaal gewoon en simpel.
Mogelijk ben je nog steeds dezelfde; misschien herken je je zelf soms niet eens.
Hoe dan ook, dat is niet waarom we je graag willen zien.
We groeiden gezamenlijk op in een unieke, turbulente tijd, deelden een stuk jeugd 
dat ons vormde, hebben veel (of weinig, soms geen) herinneringen die niemand 
anders met ons kan delen. Hadden oordelen die nog niet uit de media kwamen, 
waren net aan het leven begonnen.

Wij willen dat wat jij nog van ons weet wel eens horen. Hoe keek jij tegen die 
school aan, het onderwijs, de staf. Hoe beleefde jij die roemruchte sixties, de 
beelden, geluiden, gebeurtenissen. Heb je nog foto's?

In 2018 organiseren we onze kleine reünie voor de 5e keer en we grijpen dit 
"lustrum" aan om je te vragen je bedenkingen, schroom of welke tegenwerpingen 
dan ook, overboord te zetten en van de partij te zijn.
Sommigen van jullie zijn nog nooit geweest, de meesten één of twee keer.

Wij, de ondertekenaars dezes, waren alle afleveringen present en hebben de 
meesten dus wel gezien, maar nooit allemaal bij elkaar.
We zullen het echt bijzonder waarderen jullie te mogen verwelkomen op de middag
van 14 april 2018, wanneer we opnieuw bij elkaar komen in café De Vriendschap 
in Zoeterwoude.

Geleidelijk aan dunnen de gelederen uit en worden we minder mobiel. Hoe lang we
het organiseren nog volhouden, staat in de glazen bol.
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NB. Om privacy-redenen ontvang je dit bericht per BCC. De ondertekenaars staan in de 
geadresseerden.
En alvast ter informatie: het thema op 14 april zal zijn "Sapperdeflap. Hollands ouwe", 
waarbij we de verbinding zoeken tussen de media van toen en ons allen. 
Verdere details sturen we naar een ieder die zich -al dan niet voorlopig- aanmeldt.


