
Beste reünie commissie ,  

Hierbij wil ik mijn complimenten maken voor de uitstekende organisatie van de afgelopen 
zaterdag gehouden reünie. 

Ongetwijfeld zullen jullie deze bijeenkomst nog een keer evalueren. Afgezien van alle 
informatie welke ik in contacten met Oud schoolgenoten heb opgedaan, vond ik de 
onderwerpen van de lezingen buitengewoon interessant. 
Suggestie mijnerzijds zouden de slides of samenvattingen van alle lezingen beschikbaar 
kunnen komen voor de deelnemers? 
De diverse sprekers hebben de nodige inzet in de voorbereiding van de lezingen gestoken. Op 
basis van mijn voorstel krijgen de verhalen een bredere verspreiding. Alvast dank voor de 
aandacht in deze. 

Met vriendelijke groet, 

Kees de Kruif  
Studiejaar 1964 
-.-.- 

Beste Organisatoren! 

Dank voor het initiatief en de organisatie van de reünie, TOP. 
Hermen, beterschap.  

Mvrgr  Hein Boon 

-.-.-. 

Goede morgen allemaal, 
Bedankt voor leuke middag-avond. 
Groeten Cor Poppe 
-.-.- 
Dag, 
 
Dank voor de organisatie van de reünie. Kijk met erg veel plezier terug op deze dag. Heb 
ervan genoten maar weet ook wat er achter de schermen moet gebeuren om het allemaal goed 
te laten verlopen.  
 
Groet,  
Johan Schuppert (1990) 
-.-.- 
Beste organisatoren, 
 
Heel erg bedankt voor deze fijne dag! Wat een prachtig bedrijf, een fijne locatie, goede 
catering. De ontmoetingen met mijn klasgenoten en leraren waren heel mooi.  
 
Nogmaals bedankt voor jullie inspanningen! 
 
Marijke (te Hennepe) - van Vulpen 



-.-.- 

Beste Mariska en collega’s, 
Graag wil ik jullie allereerst bedanken voor de meer dan voortreffelijke organisatie. 
Van de volgende twee zaken was ik helemaal onderste boven: 

1)      Bezoek en toelichting showkassen  Anthura. Wat een bedrijf, niet te geloven! 

2)      Lezing Indoor farming. Dit zijn ontwikkelingen waar ik geen idee van had. Wat een ondernemingszin 
en wat een durf en initiatieven! 

Toen ik in 1966 eindexamen deed had ik hier nooit van kunnen dromen! 
Ik ben heel blij dat ik dit heb kunnen meemaken. 

Nogmaals mijn dank voor het initiatief voor deze reünie en de vlekkeloze organisatie.  

Hartelijke groeten, 
Willemien Verhoeven 

-.-.- 

Allen, 
 
Mag ik jullie van harte bedanken voor de organisatie van de reünie van de RHTuS, afgelopen 
zaterdag bij Anthura in Bleiswijk. Complimenten voor programma, verzorging, etc. etc. Ben 
benieuwd hoe laat jullie de laatsten de deur uit hebben moeten zetten. Men raakte niet 
uitgepraat!  
 
Heel indrukwekkend vond ik het moment dat we werkelijk stil stonden bij degene die niet 
meer onder ons zijn. Tijdens de dag hoorde ik steeds meer namen van hun. Maar ook namen 
van mensen die ernstige tegenslag hebben in hun gezondheid. 
 
Tot slot heb ik nog een vraag. Na de presentatie van Marcel Kers gaf Wiro een oudere spreker 
nog de microfoon. Hij had een verhaal op papier en las dat voor. Iedereen kwam echter samen 
in de ruimte en er was niets te horen. Het ging op in het rumoer. Kunnen jullie dit verhaal (of 
boodschap) nog een keer plaatsen in jullie nieuwsbrief?  
 
Nogmaals dank en wellicht tot ziens. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joop de Hoog (1990) 

-.-.-. 

Geachte organisatoren van de reünie van 18-06-02022, 

 



Heel hartelijk bedankt voor het organiseren van de geweldige reünie van 18-06-02022! Wij 
hebben enorm genoten van de leuke mix van lezingen en weerzien van oude bekenden. Er zit 
enorm veel organisatie in zo'n grote happening. Waarvoor onze grote waardering! 

En beterschap voor Hermen! 

Met vriendelijke groeten, 

Barbara Best en Bert Ververs. 

PS Zodra ik mijn foto's heb uitgezocht zal ik ze via wetransfer.com naar jullie toesturen. De 
foto die ik hier bijvoeg is de enige waar jullie 4 een heel klein beetje scherp op staan. Jullie 
waren nogal springerig en actief ;-) 

-.-.- 
Beste Matthijs, Wiro, Hermen, Fokke en Mariska, 
 
Graag wil ik jullie bedanken voor de enorme hoeveelheid enthousiasme die jullie in de 
voorbereiding van de reünie hebben geïnvesteerd! Het was niet voor niks; de grootste 
opkomst tot nu toe (neem ik aan) en een zeer geslaagd evenement. Ik denk dat iedereen een 
topmiddag/avond heeft gehad en bij heeft kunnen praten met de jaargenoten en vele anderen. 
 
Kortom, veel dank voor jullie inzet en voor het geweldige resultaat! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Michael Kester 
 
-.-.- 
Hallo Reuniecommissie,  
 
Hier zijn de groepsfoto's van de afstudeerjaren 1989 t/m 1992 en een spontaan 
verzoeknummer.  
Het was een erg leuke dag.  
Bedankt voor de organisatie en waarschijnlijk tot over een paar jaar.  
 
Beterschap Hermen.  
 
Groeten,  
Gerard/Mesos  
-.-.- 
 
Hartelijk dank, voor de mooi georganiseerde reünie! 
Ik drink geen bier, dus gebruik het glas nu als vaasje. 
Hartelijke groet Marilies Jacobs 
-.-.- 
 
Ik wil de organisatie van de reünie bedanken. Het was geweldig.  
Peter Vromans 
-.-.- 



Beste commissie, 
 
Een beetje laat, sorry. 
We willen jullie nog  bedanken voor de zeer goed georganiseerde reünie. 
Onze complimenten. 
 
 
Groeten van Kees en Inge van 't Klooster 
-.-.- 


