Een kloof te overbruggen
over politiek en de heilige opdracht
tot bruggen slaan

Een actueel Scala
weekend
za. 22 en 23 april 12.00 - 12.00 uur
Plaats van samenkomen:
Stadsdam 1 HUISSEN (026-3264422)
Flexers en belangstellenden zijn uitgenodigd voor de
zaterdag van 12.00- 21.00 uur

De verkiezingen zijn achter de rug: de PVV is weer niet de
grootste partij geworden, de VVD wel (weer) maar moet met
tenminste 3 andere partijen tot een coalitie zien te komen.
We blijven een polderland.
Het ongenoegen is echter niet verdwenen, het ‘gesprek’
tussen en met anderen moet doorgaan. Wat voor ‘ons’ heilig
is, is voor anderen juist ketters, duivels zelfs.
#ikbenverbonden, maar het gesprek wil moeilijk op gang
komen.
Dat gaat vandaag veranderen: we spreken met bezorgde
burgers, met boze brievenschrijvers, met bedreigde
Nederlanders. Wat houdt ons bezig vandaag en morgen?
Kom en ga in gesprek. Over wat ons heilig is.

Zaterdag

12.00 Aankomst, ontvangst en koffie/thee
12.30 Algemene welkom, aansluitend lunch.
Tijdens de lunch openen we
voor kinderen en volwassenen.
13.30 Introductie van het programma
13.45 Waar staan we vandaag?
De politieke realiteit van vandaag is net weer
anders als voor 15 maart. Nu bekend is hoe de
politieke kaarten liggen, kijken we
vooruit naar de komende 4 en 400
jaar.
Een gesprek onder leiding van Anton
en Marike over wat op dit moment
jouw belangrijkste vraag/suggestie/
zorg/hoop/wens is. What’s next?
Thee/koffie pauze

19.30 Politiek, neem het niet al te serieus.
met spel en lied
21.00 Lief en leed.
rondje bijpraten voor vaste
Scalaleden, waarna borrel en chips.

Zondag:

9.30 Kenya vandaag
door Riky Voshaar
ALV
Aansluitend koffie
10.30 Twitter de formateur
Inhoudelijke afronding over wat ons heilig is in de
samenleving van vandaag
Afsluitende viering

waarna enkel evaluatief woord over programma
14.30 Aan tafel met de populisten van Nederland.
Een rollenspel met aan tafel: boze burgers en 12.00 Tot ziens-wens
redelijk weldenkende mensen. Of ligt het toch
genuanceerder?
Spel, gesprek en evaluatie. Met als
achterliggende vraag: wat is ons heilig in de
politiek? Met onder andere de thema’s
è Duurzaamheid en behoud klimaat,
è Wat verbindt ons, links of rechts, filosoof
of praktische burger, man of vrouw,
autochtoon of allochtoon, patriottistisch
of globaal, ziek, gezond, oud of jong,
è Democratie als methode.
Column door Arthur Oosterbaan
17.00 Borrel

Meer beeld opdoen kan op
·
www.scalanet.nl
·
Facebook https://www.facebook.com/verenigingscala

Contact
info@scalanet.nl
of bel gewoon even met
Jel Engelen (bestuurslid)
06-24250045 of jelengelen@gmail.com

