
Onderwerp: leuk en lekker: 15 juni 2014
Van: jan_en_mia@jhtm.nl
Datum: 04-04-14 00:08
Aan: j.m@jhtm.nl

Vrienden,

Afgelopen november hebben we onze meest recente "leuk en lekker" georganiseerd. Het ligt daarom niet
voor de hand om nu al met de volgende bezig te zijn. Toch is er een goede aanleiding om dat wel te doen:
het is voorlopig de laatste! Althans voor zover we dat nu kunnen overzien.

Wat is er aan de hand? In oktober kwam er voor Jan een eind aan de werkomgeving bij het Mauritshuis en
begon er een periode van solliciteren. Erg succesvol verliep dat proces niet maar ineens is er dan toch
zomaar een match: Jan wordt wiskundeleraar op een middelbare school.

Niet zomaar een middelbare school: een school op het bovenwindse Antillen-eiland Sint Eustatius! De
komende drie jaar gaan wij het avontuur aan. In augustus begint het eerste van drie schooljaren waarin wij
het grootste deel van de tijd op een heel klein tropisch eiland wonen.

Om een beeld te schetsen: Sint Eustatius meet ca. acht bij drie kilometer en in totaal wonen er ca.
drieduizend mensen. Ongeveer driehonderd kinderen volgen er (V)MBO en HAVO op de enige middelbare
school van het eiland. En daar gaat Jan dus bijdragen aan het wiskunde-onderwijs.

Als een soort "Ik vertrek..." - dit is een televisieprogramma - organiseren we weer een "leuk en lekker" en
wel op zondag 15 juni a.s. Het programma is als altijd hetzelfde in zijn opzet: omstreeks 13.30 a 14.00 uur
druppelt iedereen binnen voor koffie of thee met iets erbij. Omstreeks 15.00 uur begint de voorstelling die
we natuurlijk nog even als verrassing bewaren. En na het ombouwen van "theater" naar "kantine" gaan we
eten.

Noteer dus vast 15 juni 2014 in je agenda en laat ons even weten dat je komt! Laat ook even weten
wanneer het onverhoopt niet schikt: jammer natuurlijk maar het schept wel een helder beeld van de
omvang van het publiek.

Tot dan! Of tot een ander moment natuurlijk.

Mia en Jan.
T (Jan) +31631795857

T (Mia) +31613907675

E jan_en_mia@jhtm.nl

A Cornelis Houtmanstraat 9-b, 2593 RD Den Haag.
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