
 

Gezellige middag in de Schole
 
Woensdag  21 oktober was het weer zover.
Tijd voor een gezellige middag
Dit keer werd de middagverzorgd door
Gerrit en Tera Lueks..  
 
Een bijzonder optreden. Want wie kent ze 
niet?  Wonend in ons mooie Klei
en dan nog wel zo dichtbij de Schole. Voor 
het eerst optreden voor een “thuis” publiek.
Dat is bijzonder en tegelijk spannend 
ook vertrouwd. 
 
 
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
 
In het laatste deel van het optreden was het de bedoeling dat iedereen even 
meezong. En dat gebeurde ook. De Zuiderzeeballade was te horen met een 
spontaan optreden van Bertus Nijman. 
 
Gewoon gezellig!! 
 
Aan het eind van de middag 
ging iedereen weer tevreden 
naar huis. 
 
Wij bedanken Gerrit en Tera 
nogmaals voor hun optreden. 
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   Gelukkig was er veel publiek 
   naar de Schole gekomen om 
   deze middag mee te maken. 
   Iedereen heeft kunnen genieten 
   van de mooie voordrachten en 
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   De teksten gemaakt door Gerrit 
   zelf waren dan 
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