De Goede Raad wil graag vooruit en daarom wordt op 1 april (geen grapje) aangevangen met
bijzondere activiteiten. De Goede Raad Kerk viert dat zij weer midden in het leven treed. Zij doet
dat door op 1 april een tentoonstelling te organiseren met beelden en voorstellingen van het rijke
Roomsche leven. Deze zijn ter beschikking gesteld door Paul Frankhuizen. Daarnaast zal de Maria
Kapel geopend zijn voor wie daar een kaarsje wil aan steken. Ook Duo Kleine zal deze dag een
optreden verzorgen. Tevens zal dichter Jeroen Bakker zijn eerste bundel presenteren, in
samenwerking met vele anderen gasten.

Hieronder een dichterlijke voorstelling van het programma.

U ontvangt deze uitnodiging op rijm
Want op 1 april is er een festijn
Jeroen Bakker brengt u in woord en daad
Zijn eerste gedichtenbundel van formaat
De bundel is getiteld ‘Verloren uurtjes’
Te gast zijn diverse bekende figuurtjes
Denk aan, Joris Brussel, Maxime Aafjes en Isabel Commandeur
Kom even uit uw dagelijkse sleur
Een bijzondere lezing wordt gegeven door
Jasper Kloosterboer want hij is de vormgever en illustrator
Reis af naar de kerk van Goede Raad
Want zo’n reis is de moeite waard
De zaal gaat open om kwart vóór twee
Komt u dan?, neem iemand mee!
Reserveren van de bundel kan geen kwaad
Dan zorgen wij voor voldoende voorraad.

Reserveer de bundel bij Jeroen Bakker:
bakker.beverwijk.jeroen@gmail.com of bel 06 1388 3637
(reserveren van de bundel t/m 15 maart)
Prijs: ca. 13 euro
Locatie: Onze Lieve vrouwe van Goede Raad Kerk, Arendsweg 59 Beverwijk
Zaal open om 13.45 uur. (Entree gratis)
Contact Goede Raad: 0251 223 608

Programma voor zondag 1 april 2012: Zaal open ca. 13.45 uur
Doorlopende exposities van Paul Frankhuizen (Kunstverzamelaar) en van Jasper Kloosterboer
(Illustrator)
Opening
Bijdrage BeeldBlic (Carla Ellens)
Voordracht Joris Brussel
Lezing Jasper Kloosterboer
Voordracht Maxime Aafjes
Optreden Isabel Commandeur
Pauze (Doorlopende exposities van Paul Frankhuizen en Jasper Kloosterboer) Met een optreden
van Duo Kleine.
Presentatie ‘Verloren uurtjes’ Jeroen Bakker
Een bijzonder moment, uitreiking eerste exemplaar van de bundel aan een ‘special guest’
Vragenronde (zaal en pers)
Optreden Isabel Commandeur
Doorlopende expositie van Paul Frankhuizen en Jasper Kloosterboer
Verkoop van de bundel / signeer sessie
Einde
Korte biografie van de artistieke gasten:
Jasper Kloosterboer, vormgever en illustrator van de bundel ‘Verloren uurtjes’.
Joris Brussel, voormalig stadsdichter van Velsen, heeft een eigen bundel, 'Tussen Brussel en
Velsen, Velsen door de ogen van haar eerste stadsdichter'.
Maxime Aafjes, creatieve geest en voormalig stadsdichter van Beverwijk.
Isabel Commandeur, Beverwijkse zangeres en actrice, wereld kampioen Podiumkunsten 2010 en
winnaar ‘My Name Is…’ 2011. Speelde o.a. in de musicals Dolfje Weerwolfje (2010-2011) en
Daddy Cool (2011-2012).

