6

De Verhalen
van oud-leerlingen

De NSV Verhalen

6.1

NSV Nijmeegse Schoolvereniging

Al meer dan 110 jaar jong

De Verhalen
Versie 220102

In de afgelopen jaren hebben wij veel reacties mogen ontvangen van de oud-NSVleerlingenm waarvoor nogmaals dank. Helaas hebben wij ook afscheid moeten nemen
van leerlingen.
Wat heeft iedereen zoal gedaan na de NSV? Zijn ze gaan studeren en hoe is hun
carriëre geweest en soms gewoon leuke verhalen over hun ervaringen.
Ook tijdens de reünies kwamen weer de mooiste verhalen naar boven. Lees hoe het
iedereen is vergaan...
Sylvia Aal †
NSV-2 1965-1972.
Sylvia is in 2010 overleden.

Sylvia Aalbers
NSV-2 1959-1966.
Destijds: Fretstraat.
Nu: België.
Wij woonden destijds in de Fretstraat en mijn zus Maud is één jaar naar
school geweest op de Lamastraat en mijn broer Pim Aalbers heeft er zijn
hele lagere schooltijd gezeten.
Ik heb één jaar op de net nieuwe kleuterschool gezeten en 7 jaar op NSV2 van 1959 tot 1966, heb 2 x klas 6a gedaan bij Meneer van Ree. Ik bewaar mooie herinneringen aan zijn
prachtige films die hij maakte op klassieke muziek zoals " de Moldau" en " de Erlkönig".
Daarna naar de MMS op de wedren voor 2 jaar en toen na een lange ziekenhuisopname de Mammoetwet in
werking trad en de MMS niet meer bestond ben ik naar de MAVO gegaan.
Daarna ben ik doktersassistente geworden en heb gewerkt bij een huisarts en het Radboud ziekenhuis. Ben
al 34 getrouwd met Steve Bowen (uit Engeland) en samen runden we lange tijd een bedrijf waar we
onderdelen verkochten voor oude E ngelse sportwagens.
We hebben een dochter (30) en een zoon (22) en wonen sinds 11 jaar in België waar ik intussen weer werk
als doktersassistente. Ik heb nog een schoolfoto uit de eerste klas bij juffrouw Lebbink met alle namen
eronder geschreven van alle leerlingen, deze foto ligt bij mijn broer Pim in Oosterhout en zal ik tzt wel eens
doorsturen. Tot 8 november, dan kom ik graag alhoewel ik nog maar weinig oud-leerlingen van mijn klas
ben tegen gekomen.
Pim Aalbers
NSV-2 1958-1963.
Destijds: Fretstraat.
Nu: Kererdom.
Ik zat op de NSV-2 van 1958 t/m 1963. Ook wil ik graag
deelnemen aan de reünie 2014.
Na de lagere school (NSV) ben ik 2 jaar naar de
Detailhandelsschool gegaan. Toen uit werken eerst bij de
firma van der Stad magazijn/winkel en groothandel,
intussen in een avondopleiding het nog tot etaleur
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gebracht. Vervolgens naar de firma Kloosterman, daar te werk gesteld als verkoper van de
kantoorboekhandel, waar ik het erg naar mijn zin had.
Oproep voor militaire dienst, eerst in Amersfoort en vervolgens te velde in Rheindahlen - Duitsland. Na die
perioden ben ik als etaleur bij Perry van der Kar gaan werken, wat niet erg beviel. Op naar iets nieuws, wat
gevonden werd bij Identeam in Ressen Een grafisch ontwerp buro, wat toch iets te hoog gegrepen was voor
mij, te weinig ervaring maar wel heel leuk.
Nu kwam ik terecht (via bemiddeling van het arbeidsburo) bij het Centrum voor vakopleiding voor
volwassenen, afdeling fijn timmerman, deze cursus met goed gevolg afgesloten. Nu had ik weer zin in mij te
bekwamen in de verwerking van polyester, en kwam terecht bij een beeldend kunstenaar Pieter Kortekaas
in Gennep, waar ik heel veel geleerd heb. Daarna kwam ik bij het Carolus theater terecht als filmoperateur
Ook leuk maar altijd werken in de avond. Nu werd ik gevraagd of ik
niet een lichtgewichtkampeer afdeling op wilde zetten bij Spac-Sport
in Nijmegen, nu daar had ik wel oren naar, en heb daar 14 jaar
gewerkt o.a. verkoop/ inkoop en het vervaardigen van de catalogus,
zowel tekst als tekenwerk. Vervolgens werd ik gevraagd door Bever
zwerfsport, of ik niet een filiaal op wilde zetten in Arnhem, ook dat
heb ik met veel plezier gedaan, zelfde werk, maar toch anders.
Jan Bergakker & Pim & Sylvia Aalders 2014.
Na 14 jaar, toch voor mij zelf begonnen met een atelier voor het vervaardigen en repareren van
buitensport-artikelen, en aangevuld met een baan als vertegenwoordiger van een groot Engels buitensport
merk. Tijden veranderen en China in opkomst verviel dit werk, nu zit ik op mijn laatste betaalde werk als
conciërge bij het Kandinsky-college te Nijmegen en doe vnl. repro-werk/fotowerk en sleutelbeheer.
In 1977 getrouwd, en zijn nog steeds bij elkaar, hebben geen kinderen, maar wel veel hobby’s. o.a.
kamperen, kanoën en met oldtimers rondtoeren en heel veel prutsen vnl. met hout .
Andrea Alders
NSV-1 1951-1955.
NSV-2 1955-1957.
NSV-4 MULO 1957-1960.
Destijds: Heiweg.
Herinneringen aan mijn schooltijd zijn erg fijn,
de NSV was een school waar je gemengde
klassen had, dit was in die tijd toch bijzonder.
Ik woonde op de Heiweg in Hatert en naast ons
huis was een Katholieke meisjesschool, waar ik
niet op mocht omdat ik niet Katholiek was.
Dus vanaf de eerste klas (6 jaar oud) fietste ik iedere dag naar de Driehuizerweg waar ik moest overblijven,
dat was goed, alleen iedere dag kreeg ik chocolademelk zo vaak dat ik daarna nooit meer chocolademelk
heb gedronken en nog steeds niet!
Het was een groot gebouw in een hoek gebouwd in het midden was de ingang, als je binnen kwam waren
links en rechts gangen waar zich de klassen voor de lagere leerjaren bevonden met in het midden een trap
naar boven waar de hogere MULO klassen waren.
Er kwam na drie jaar een dependance (NSV-2) aan de Lamastraat waar ik toen naar toe ging omdat dit voor
mij dichterbij was. Ook aan deze school heb ik fijne herinneringen. We hadden daar gemengde klassen van
meerdere leerjaren omdat het een nieuwe school was en er in het begin niet voldoende leerlingen waren
voor aparte klassen van ieder leerjaar. Dit heb ik niet als vervelend ervaren.
De onderwijzer meneer Bouwers was een erg fijne onderwijzer die ik drie jaar gehad heb tot ik de lagere
school ging verlaten. Op beide scholen ieder jaar een schoolreisje waar we als klas altijd naar uitkeken,
ouders die je uitzwaaide alsof we heel lang weg gingen.
Reunie 2018: Andrea Alders, ? & Delia Martens
Daarna weer terug naar de Driehuizerweg om de MULO te volgen, een
erg fijne tijd met klassenfuifjes ed.
Helaas heb ik in de derde klas de school verlaten ivm
gezondheidsklachten. Nog steeds als ik in de buurt ben en langs het
gebouw kom aan de Driehuizerweg, komen er weer warme
herinneringen van toen terug.
Jacques (Jack) Ahlrichs
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NSV-1 1960-1961.
NSV-4 MULO 1961-1965.
Destijds: Koolemans Beijnenstraat.
Nu: Oude Amersfoortseweg – Hilversum.
Ik woonde destijds op de Koolemans Beijnenstraat 108 te Nijmegen. Ik zat op de MULO
in de periode 1960 -1965.
In 1966 ben ik verhuisd naar Hilversum, waar ik bij de politie ging werken. Na 13 jaar
bij de politie te hebben gewerkt, waarvan ruim 8 jaar voor de politieke inlichtingen dienst en het Ministerie
van Binnenlandse Zaken, stapte ik over naar Philips Telecommunication Systems. Bij dit bedrijf met diverse
vestigingen in Nederland, heb ik als hoofd van de afdeling beveiliging ruim 13 jaar gewerkt.

Vervolgens ben ik overgestapt naar Lucent technologies, waar ik als security manager verantwoordelijk was
voor de security in (EMEA) Europe, Middele East and Afrika. In 2008
startte ik mijn eigen Security Bedrijf, met als hoofdtaak het adviseren
van bedrijven op het gebied van interne fraude , building security,
Travel security en Risk Management.
Delia Martens & Jacques Ahlrichs 2014.
Inmiddels boven de 65 en alleen nog bezig met advisering op het
gebied van Risico management.
Mieke Albers van der Linden
Hazenkamp.
Destijds: Hazenkampseweg.
Nu: Saltsburg – Wijchen.
Zus van Petra.
Ik heb de laatste 10 jaar vóór mijn pensioen gewerkt voor de afdeling reumatologie,
Radboud ziekenhuis. En tussen universiteit en ziekenhuis voor het huis van bewaring in
Grave (afdelingshoofd) en wellness center lucaya in Oss (bedrijfsleider).
Gewoond in Grave, Zeeland, Nijmegen, weer Grave en nu Wijchen met Jos Migo sinds
10 jaar.

Hetty van Amerongen
NSV-2 1958-1964.
NSV-4 1964-1966.
Destijds: Wolfstraat.
Nu: Cuijk.
Ik ben Hetty Amerongen (van Ophuizen)
en nog steeds vriendin van Esther
Janssen, heb mijn hele jeugd in de
Wolfstraat gewoond. Na de lagere school, NSV-2 Lamastraat, ben ik naar
de NSV-4 mulo gegaan.
Ik ben voortijdig van school gegaan om te gaan werken bij een huisarts. Na
mijn trouwen, met Piet, ben ik in Cuijk gaan wonen. Hier woon ik nog
steeds. Ik heb 3 kinderen en 7 kleinkinderen. Mijn hele leven ben ik creatief
en kunstzinnig bezig geweest. Dit heeft zich op diverse manier geuit.
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Fred van Arkel
NSV-2 1960-1962, 4e en 5e klas.
Nu: Malden.
Ik ben op zoek naar Koen en Pim Flemminks. Zij waren broers. Coen was de oudste,
woonden met hun vader en moeder in het Willemskwartier te Nijmegen. Hun huis was op
een hoek en tegenover hun huis was het spoor. De busgarage van de Zuid-Ooster was in
hun straat de Genestetlaanm waar zij met 16 kindeen woonden.
Foto NSV-2 1958 Klas-4.
Met Coen speelde ik veel, en wij zaten op de lagere school
NSV-2 in de Lamastraat te Nijmegen, de schoolnaam was Nijmeegse School
Vereniging. De directeur (hoofd) was Dhr. Bouwers en een van de leraren was
Dhr. Blom. Ik weet dat zij omstreeks 1960 - 1961 naar Vancouver Canada zijn
verhuist.
Familie van de broers woonden in de Javastraat te Nijmegen.
Al enige jaren ben ik op zoek naar hun adressen in Canada, en het is mij nooit
gelukt. Misschien lezen oud Nijmegenaren de site en gaat er ergens in Canada
een lampje branden.
Redactie: Wij hebben in 2015 contact gehad met Coen in Vancouver en zijn mailadres doorgegeven aan
Fred, maar daar bleef het bij. 2021 Koen belde René met de Kerst.
Wilma van Asch
NSV-2 1955-1963.
Destijds:
Nu: Hijendaalseweg – Nijmegen.
Na school een klein jaar administratief werk gedaan bij Heijster. Daarna
12 jaar als telefoniste bij de Radboud Universiteit en de Medische faculteit
gewerkt. In 1978 een drukkerijtje begonnen, wat later een copyshop werd
met neven aktiviteit het bedrukken van kleding en kado artikelen. 1 Januari 2014 heeft mijn dochter het
bedrijf overgenomen.
Hermien Bahros
NSV-4 MULO 1966-1967 Klas 3b.
Hermien was destijds uitgehuwelijkt en is later alsnog gescheiden.
Zij woont nog ergens in Nijmegen.

Carry Bakker
NSV-1 1953-1957.
NSV-4 MULO 1957-1961.
Nu: De Boogaert – Castricum.

deze school.
vriendin was
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Hierbij meld ik me aan voor de reünie van de NSV van 8
november a.s.
Kwam in de derde klas van de lagere school bij juffrouw Doeff op
Later in de klas gezeten bij de leraren Demon en Kasteel. Mijn
Marijke Goorhuis.
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Cees Bakker
NSV-1 1961-1967.
Destijds:
Nu:
Vanaf 1980 CWZ: Spoedeisende Hulp verpleegkundige CWZ,
Agressietrainer gezondheidszorg, Verpleegkundig manager CWZ afdeling
Spoedeisende Hulp, OTO-coördinator ziekenhuizen, Acute Zorgregio Oost,
adviseur Crisisorganisatie CWZ. Docent Verpleegkunde HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Titania Baljet
NSV-2 1960-1963.
Destijds: Beverweg.
Nu: Halsteren (nabij Bergen op Zoom).
Geboren in 1950, basisschool NSV-2 in Nijmegen en
daarna de Hazenkamp mulo in Nijmegen. Kleuterkweek
in Arnhem, hoofdacte en een peuterspeelzaal gerund,
Conservatorium in Arnhem.(Solozang).
Muzieklessen gegeven op lhno en mhno in Apeldoorn en Arnhem en verder gestudeerd bij Len del Ferro in
Amsterdam. Zanglessen aan huis gegeven. Verhuisd in 1983 naar Vlissingen (muziekleerkracht LOM school)
en daarna naar Bergen op Zoom. Nu al weer meer dan 30 jaar muziektherapeute voor mensen met een
beperking en coaching leerkrachten speciaal onderwijs. Ben getrouwd sinds 1979 met Ted en we hebben 2
zonen (1986 en 1991). Hobbies zijn muziek, fitness, reizen, portrettekenen en nog steeds ...lachen!
Via schoolbank zie ik dat er een reünie komt van de school waar ik maar 2,5 jaar op heb gezeten. Inmiddels
heb ik je site doorgespit en kom onnoemelijk veel namen tegen uit het Nijmeegse. Namen van klasgenoten,
van vrienden van mijn broer, straatnamen. Allerlei herinneringen komen boven.
In 1959 kwamen wij vanuit Beek in Nijmegen aan de Beverweg wonen. Vlakbij het Goffertpark waar ik zo`n
10 jaar lang regelmatig liep met onze hond(en).
Waar ik `s zomers naar het Goffertbad ging en `s winters schaatste op de ondergelopen tennisbaan.
Ik kwam er wonen met mijn broer Marco, die ouder was en die op
het Nijmeegs lyceum startte. Mijn ouders Cor en Marja Baljet. Mijn
vader was beeldhouwer en heeft toentertijd o.a. het beeld “lezend
verpleegstertje” bij de verpleegstersflat gemaakt , wat het “baljetje
”genoemd werd. Ik heb geen idee of het er nog staat.
Redactie: Het beeld is afbraak CWZ verdwenen.
Ik kwam in klas 5 en deed daarna 6a en 6b. Ik was toen nog geen
studiebol, was toen nog erg verlegen. Dat is later, gelukkig,
veranderd. Herinner me Dhr . Bouwers en een Franse leraar. De
school gaf aan dat ik naar de huishoudschool moest, omdat ik toch
wel snel zou trouwen en kinderen zou krijgen, dus dat was beter.
Mijn rapport was wel erg. Geen interesse voor een aantal vakken en ook wel lui, denk ik. Is later allemaal
goed gekomen. Een foto met alle namen van de eindklas 6b. Ben benieuwd wie jij allemaal hebt kunnen
opsporen. Op de NSV-2 zat ook nog Marjoke Verhoef ( ik denk bij Willem Hordijk) in de klas, zij woonde
achter ons en ik heb nog contact met haar. Mocht je die naam nog niet hebben zal ik je haar adres
doorsturen.
Met een aantal meisjes hadden we een club, de Margetijaclub. Een clubblad,
donateurs (o.a. leraren van school) die 5 cent betaalden, fancy fairs, gezellige
verkleedmiddagen. De opbrengst van die fancy fairs gingen naar een goed
doel. In de club zaten Janny Verheijen, Marjan Tolk, Geesje Berkhout. Of dit op
school nu zo bekend was weet ik echt niet meer. Met Geesje Berkhout heb ik,
via Schoolbank, nog weer eens contact gehad. Foto van de “club”, waar ook
Anneke Graatsma nog in zat. N.B. het behang met de Conny Froboess kaarten!
In de zesde klas gingen we als afsluiting naar de jeugdherberg in Ellecom bij Dieren. Veel gedoe met de
meisjes- en de jongensslaapkamer. Ik was verliefd op een van de twee jongens Jansen, volgens mij werd
dat niet beantwoord.
De school gaf aan dat ik naar de huishoudschool moest, omdat ik toch wel snel zou trouwen en kinderen
zou krijgen en niet zo goed kon leren, dus dat was beter. Die kinderen kreeg ik uiteindelijk pas op mijn
36ste en 41ste en wat betreft het leren is het allemaal prima gelukt. Ik ging niet strijken en koken, maar ik
ging naar de Hazenkamp mulo (Ds. Creutsberg). Ik kom die school verder niet tegen op jouw
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Hazenkampsite. We gingen in de pauze altijd naar ‘het bakkertje” waar iets
lekkers gekocht werd zoals jodenvet?. Van die harde spekken, nu mag het
natuurlijk echt niet meer zo genoemd worden en waar we stiekem rookten.
Ik kom namen tegen op je site van vrienden van mijn broer, Willem Hordijk
(kwam veel bij ons thuis), Hans Schoppert, Willie Spierings.
Ik ga absoluut op zoek naar foto’s en zal ze je doorsturen. Al kan ik me niet
herinneren een klassenfoto te hebben. Ook foto’s van het jeugdherberg
uitstapje heb ik niet. Wel is mijn dagboek uit die tijd er nog en ook mijn
poezie-album. Ik ga op zoek en ga scannen en stuur het je op.
Tegenwoordig woon ik in Halsteren bij Bergen op Zoom en werk als
muziektherapeut. Op mijn schoolbankprofiel kun je lezen wat ik zoal na de
Nijmeegse periode heb gedaan. Mijn broer Marco woont al heel lang op
Sicilië.
Of ik op de reünie zal komen is nog even een vraag, misschien zijn wij dan
op vakantie. Ben ik wel in het land, dan hangt het ook een beetje af van wie
zich al aangemeld hebben. Ik hoop er namelijkl wel wat bekende klasgenoten tegen te komen. Succes met alle voorbereidingen.
Emilie Batteljee
Onderwijzeres NSV-1 1963-1964.
Peter van Velsen is op zoek naar haar.

René Becks
NSV-1 1968-1969.
Destijds: Populierstraat.
Nu: Duiven.
Ik ben René Becks en heb 1 jaar op de NSV-1 op de Heijendaalseweg
gezeten samen met een jeugdvriend uit mijn straat in Nijmegen-Oost
(heb ik nu geen contact meer mee). Het moet 1968-1969 zijn geweest, in
de 6e klas bij dhr. de Jager. Zijn dochter (ik meen Elles of Alie) zat ook bij ons in de klas).
Op de foto 1970-1971 herken ik dhr. de Jager maar verder niemand. Ik hoop zondag 15 juni 58 te worden.
Een reünie lijkt me leuk maar voor zover ken ik (nog) niemand.
Op de Genealogie-site mis ik nog veel namen - maar weet niks van ze en of ze wel op die lijst willen staan.
Een meisje uit mijn klas is met een (andere) jeugdvriend getrouwd en heb ik nog steeds contact mee
Ik ben opgegroeid in Nijmegen-Oost - Populierstraat, in wat toen heette "het rode dorp". Dat is voor een
jaar of 20 terug geheel opnieuw opgebouwd, dus in het geheel niet meer zoals het was toen ik er woonde.
Ik heb vier jaar een etage op de Hobbemastraat bewoond nog zeven jaar in de Grootstal en woon nu sinds
21 jaar in Duiven. Hier woon ik met mijn Filippijnse vrouw en 2 kinderen.
De eerste 6 jaar heb ik op de broederschool "st. Stephanus" gezeten op de BergenDalseweg.
Ik wilde persé naar de Mavo (in navolging van mijn broers, die zaten ook op de NSV, maar dat was toch vond men toen - een te grote sprong. Omdat de NSV-1 basisschool een band had met de Mulo/Mavo en er
bekenden van mij ook op zaten - en er werd Frans gegeven én er zaten ook meiden in de klas is er voor
gekozen om de 6e klas op die school over te doen, samen met een vriend uit dezelfde straat.
Dat was dus bij dhr. de Jager en zijn dochter. Dhr. de Jager zou al geruime tijd terug zijn overleden.
Behalve dat ik dat jaar op mijn sloffen heb kunnen doen, heb ik er toch een prettige herinnering aan. Zeker
ook vanwege de meiden als je 6 jaar gewend bent met alleen jongens in de klas te zitten. Toch kan ik op dit
moment althans niet veel details geven. Ik zou volgende week contact opnemen met de vrouw van een
andere jeugdvriend, zoals gezegd zat zij ook in die klas. Wellicht dat er dan door wat gepraat eea. weer
boven water komt.
Daarna heb ik nog 2 jaar op de Cranenborghstraat gezeten, waar ik niet veel uitvoerde. Uiteindelijk advies:
toch maar LTS. Daar kreeg ik de smaak te pakken en ben doorgestoomd via MTS naar HTS. Dus achteraf
misschien een verloren jaar, maar waar ik zeker geen spijt van heb.
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Cor Beekhuis
NSV-4 MULO 1956-1960.
Destijds:
Nu: Wognum.
Na de HTS ben ik in dienst gegaan. Gevaren bij de marine. Gaan werken bij Friden,
werd later Singer in Nijmegen. Daarna in 1967 getrouwd. Twee dochters geboren in
1968 en 1971.
In 1974 gaan werken in de buitendienst als service monteur bij Tektronix Holland.
In 1975 verhuisd naar Zoetermeer. In 1980 verhuisd naar Hoorn.
Service manager geworden bij Tektronix voor de Benelux.
In 2001 werd de afdeling waarvoor ik werkte opgekocht door Xerox. Sinds 2002 met de
VUT. En maar weer eens verhuisd sinds november 2011 in Wognum. Ik hoop aanwezig te kunnen zijn op de
reünie.
Chris Bellink

†
Destijds: Leeuwstraat.
Overleden in 2003.
Voormalig honkballer bij de Hazenkamp.

Ahrend-Jan Berends
NSV-2 1960-1966.

Carla Berends†
NSV-2 1956-1960.
Overleden in 1996. Zus van Ellen.
Ellen Berends
NSV-1 1956-1958.
NSV-2 1958-1960.
Destijds: Hatertse Hei.
Nu: Helmond.
Na de NSV verhuisd naar Utrecht, twee kinderen.

René Martens & Ellen Berends 2014.

Mienk Graatsma & Ellen Berend 2014.
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Mia Berfelo
NSV-4 MULO 1957-1961.
2018 nov – Irma Kors & Mia Berfelo.

Jan Bergakker
NSV-1 1958-1965.
NSV-4 MULO 1965-1970.
Destijds: Deliestraat.
Nu: Goirle.
Ik heb zowel op de lagere school als MULO (eindexamen juni
1970) bij NSV gezeten. Heb datum reünie alvast in de agenda
staan. Nog weleens contact met Ton de Haar.
Na de Mulo de roerige jaren van eind 60 begin 70, vooral “vrijheid & blijheid”, om vervolgens in 1975 de
opleiding verpleegkundige-A in Den Bosch en daarna de B opleiding in Vught te volgen.
Van 1981 tot 2006 ben ik werkzaam geweest in de farmaceutische industrie. Een loopbaan in verkoop en
marketing bij tal van Internationale bedrijven in zowel humane-, veterinaire geneesmiddelen als
commodities. Marketing opleiding aan de Open Universiteit (1990). In een sabbatical year, na ontslag (niet
ongebruikelijk in deze business) de gelegenheid gekregen een Postdoctorale opleiding Innovatieconsulent
aan TSM Business School (1999) te volgen. In 2006 gestopt met werken na een hersenaandoening,
daardoor beperkingen in handelen en denken. In tegenstelling met wat ik vroeger deed, zou ik nu een
gestructureerd leven moeten leiden, wat natuurlijk net als op de NSV niet altijd lukt.

Jan Bergakker NSV Reünie 2014
Ik heb de NSV als een leuke school gevonden. Van de lagere school weet ik
nog, dat ik op geen één klassenfoto sta in 6b klas bij meneer Wargerink. In
de loop van het jaar werd ik teruggezet naar klas 6a meneer Compagne
samen met Hannie Otten.
Daarna naar de MULO. Onder strenge leiding van hoofd van de school
meneer Betlem. Die wilde nog wel eens zijn handen gebruiken. Kreeg een
keer een enorme knal voor m’n kop, terwijl ik bij hoog en bij laag beweerde,
dat ik niets gedaan had. Bleek later ook zo te zijn. “Dan heb je vast een klap
voor de volgende keer gehad”, was zijn antwoord. Het is daarna altijd bij
verbaal geweld gebleven.
Wie ken ik nog? Handelsvakken? Lammers (rustige man) , Engels van
Meester (de Beer fietste je altijd keihard voorbij, kon geweldig tennissen), tekenen Boekhoorn (kon mijn
werk niet echt waarderen, met zijn mooie auto, mooie vriendin), natuurkunde Demon (er wilde nog wel
eens een proef mislukken, was nogal opvliegend), Zonneberg gym leraar, was gretig met strafwerk. Had het
op rollen WC papier geschreven en ingeleverd, was een hels karwei. De keer daarop hoefde ik geen
strafwerk in te leveren. Voor de moeite. Aardrijkskunde v.d. Kolk (Zoelen, wilde tijdens de les nog wel eens
een bruine boterham eten). Frans, Nederlands? Mw. Houwen (aardig mens). Juf. Den Hartog (Lorre) vak
Engels. Was ongehuwd. We hebben een paar weken achter elkaar ieder weekend een bosje bloemen laten
bezorgen. Van een “stille minnaar”. Volgens mij een actie met Barry Broere.
Een kapotje om de uitlaat van de auto van Lutjeveld. Flauw natuurlijk, maar wel dolle pret. Over Lutjeveld
gesproken, was behoorlijk selectief - je was wel of je was niet goed in wiskunde – bepaalde toch wel hoe hij
met je omging. Voor de 3e klas moest je kiezen wiskunde of handelsrekenen/boekhouden. Ik werd
“gedwongen” wiskunde te doen, want dat was beter voor mijn “toekomst”. Maar ik snapte er helemaal niets
van. In de 3e en 4e alleen maar onvoldoendes. Door het gemiddelde der vakken kon ik toch op examen
schriftelijk voor algebra. Na het examen ging Lutjeveld in de klas iedereen persoonlijk langs om naar je
cijfer te vragen, waarop ik antwoordde: een 9. Ik zal de uitdrukking op zijn gezicht nooit meer vergeten. Hij
bleef maar vragen of het waar was. Een wonder was geschied, ik maak het examen en je gelooft het niet,
alle sommen kwamen uit op één na.
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Ik heb nog een 3-tal exemplaren gevonden van Wij ’69. De Schoolkrant met mededelingen van het bestuur
N.J.S.V (zoals een 2e schoolfeest zat er niet in vanwege te weinig financiën) – verslagen van allerlei
gebeurtenissen, sport, feest - interviews, bijvoorbeeld met meneer Demon - korte verhalen onder eigen
naam of onder synoniem zoals rolling toon, tomaat, opa, gems, les ciseaux. Gedichten van o.a. CM (Fred
v.d. Louw), moppen.
Maar ook felle reacties op uitspraken van Van Leeuwerden (hoe we ons moesten gedragen en over het
verlies van zelfstandigheid van de school door deel uit te maken van N.S.G.). Cover met advertenties van
Coca Cola, M3 (melk), de Zilvervloot en allerlei adverteerders in relatie met onze leerlingen. Redactie
bestond uit E. van Beusekom, T. de Haar en Arnoud de Graaff.
Ik ben een korte tijd voorzitter geweest van N.J.S.V., opgericht in ‘66 en volgens mij in ’69 - ’70 door het
samengaan met N.S.G. opgehouden te bestaan. Wie de andere bestuursleden waren weet ik niet meer. De
schoolkrant is niet verder gekomen dan drie uitgaven. Verder kan ik me herinneren de discussie met de
schoolleiding over het plaatsen van een drankautomaat voor soep en warme chocolade in de hal. De
schoolleiding vreesde teveel overlast en meer lawaai in de hal. De automaat is er wel gekomen. Na de
volgens ons vijandige overname van N.S.V. door N.S.G. , mochten wij, als bestuur van de leerlingenraad,
geen gebruik maken van hun bestuurskamer. Terwijl we vonden, dat we
dezelfde rechten hadden als zij, dus die ruimte was er ook voor ons. Na
felle protesten en dreigen met een bezetting (kenmerkend voor die tijd)
mochten we erin, maar daarna was de lol er natuurlijk af.
Opvallend was wel dat in die periode mijn Puch uit de NSG-kelder werd
gejat, een aantal dagen spoorloos was en later op dezelfde plaats weer
werd teruggevonden. Of het ermee te maken heeft gehad is nog steeds
een raadsel.
Riet van den Bergh
NSV-1 1956-1960.
Destijds: Van Lyndenstraat.
Nu: Koekange.
Graag wil ik deelnemen aan de reunie van de NSV. Ik kreeg de informatie door van Han
Geertsen waarbij ik in de klas zat. Lijkt me leuk weer een beetje " terug in de tijd" te gaan.
Mijn naam was toen Rietje van den Bergh en ik woonde in de van Lyndenstraat. Ik heb in de jaren 19561960 op de NSV-1 gezeten. Ik woon nu inmiddels al weer ruim 40 jaar in Drenthe, op verschillende
plaatsen. Nu in Koekange, zal niemand wel van gehoord hebben maar het is een klein dorpje tussen
Hoogeveen en Meppel, in de buurt van Ruinen. We wonen hier heerlijk midden in het bos.
Inmiddels is mijn naam Riet Boere. Ik ben al 43 jaar getrouwd en heb drie volwassen kinderen: twee zoons
en een dochter. De dochter woont al 15 jaar in Amerika, ik ga daar volgende week naar toe. Ook heb ik vier
kleinkinderen en twee bonuskleinkinderen. Allemaal in Nederland. Helaas heb ik helemaal geen foto's van
de periode dat ik daar op school zat.
Gees Berkhof
NSV-2 1957-1963.
NSV-4 1963-1969.
Destijds: Krekelstraat.
Nu: Porterstraat – Purmerend.
Zus van Dirk Berkhof.
Na de MULO ben ik naar Heemstede vertrokken
en heb daar zes jaar mijn opleiding gedaan en
gewerkt bij Meer en Bosch. Vanuit Heemstede
naar Amsterdam verhuisd en gehuwd met Chiel Tophoff. Wij hebben een zoon en kleinzoon en wonen nu in
Purmerend.
Kees Kuit & Gees Berkhof 2014.
Graag wil ik me opgeven voor de reunie van 8 november. ik dacht
dat ik het al gedaan had, maar heb er niets meer over gehoord. Heb
er erg veel zin in en hoop snel iets te horen.
Redactie: Sinds deze reünie zien de NSV-2 vriendinnen elkaar weer
jaarlijks zoals in 2015 bij Machteld Meij en 2018 Reünie bij Janny
Kroeze in Gouda met Machteld Meij, Riet Bos, Anneke Boeser,
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Anneke Graatsma, Geesje Berkhof en Anjo Tangerink waren er ook bij.
Hans Berkhout
NSV-1 1946-1952.
NSV-4 1952-1954.
Destijds: Leeuwstraat.
Nu: Stellingmolenstraat - Almere.
Ik heb op de NSV gezeten van 1946-1954 (lagere school en mulo) en
ben op mijn 14e gaan werken en de opleiding tot boekdrukker gedaan.
Gedurende deze tijd heb ik het Staatsexamen klarinet afgelegd en
twee jaar militaire dienst. Na mijn diensttijd ben ik in 1963 naar Amsterdam gegaan om aan het
conservatorium klarinet te gaan studeren.
In 1967 ben ik bij de Amsterdamse Politiekapel gaan werken als
klarinettist en in 1968 ben ik aan het conservatorium afgestudeerd.
Gedurende alle jaren heb ik klarinetles gegeven aan diverse
muziekscholen. In 1988 is de Amsterdamse Politiekapel, wegens
bezuinigingen opgeheven en ben ik tot aan mijn pensioen full time les
gaan geven. Sinds 1984 woon ik in Almere.
Kaloramamars met school.
Robbie Plasman, Bennie Kievits, John van de Rest, Harm Speerstra.
Luuk Berkhout

NSV-2 1957-1963.
NSV-4 1963-1967.
Destijds: Leeuwstraat.
Nu: Pinksterbloemstraat, Leuth.
Luuk was werkzaam bij Justitie in
Arnhem.
Joke Veldman, Hans & Luuk Berkhout, Gea Grotens 2016.
Arno Bernards
NSV-1 1951-1958.
NSV-2 1958-1959 6b klas.
Destijds: Groesbeekseweg.
Nu: Tolhuis.
Beste René, dat is wel een zeer snelle reactie. Sylvia Bernards
is inderdaad ook een zus van mij. Ik heb er geen contact meer
mee. Zij is gehuwd met Joop Beekmans, ze hebben drie
kinderen en wonen momenteel in ’s Hertogenbosch.
Of er nog klassenfoto’s in mijn bezit zijn moet ik nog uitzoeken. Maar weet wel dat mijn zus Janny
heel veel meegenomen heeft uit de ouderlijke woning, maar ik ga op zoek.
Wij zaten op de NSV-1 aan de destijds Driehuizerweg, maar het laatste jaar heb ik 6b gedaan op de
NSV-2 aan de Lamastraat.
Arno had een poeziealnum met bijdragen natuurlijk
van de meisjes, maar ook van NSV-2 hoofd Bouwers
en NSV-1 Ben Companjen. Zie hiernaast.
Hier had ik ook een klassenfoto van maar die is bij
een auto inbraak verdwenen en ja hoor nu kwam ik
die tegen in de fotorij van de Lamastraat. En gelijk
opgeslagen natuurlijk. Alleen dat die klassenfoto uit
59/60 is betwijfel ik, zelf denk ik eerder aan 57/58,
wie het echt weet mag het zeggen.
Volgens mij ben ik begonnen in NSV-1 1951,
wegens groot succes twee maal de 2e klas en in
1957 naar de Lamastraat 6b. Wegens onenigheid met de heer Span destijds.
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Vanuit 6b mocht ik toelatingsexamen doen voor het
Nijmeegs Lyseum. Ja met goede cijfers geslaagd
maar het bleek toch niet mijn school te zijn, daarna
naar HBS-b aan de Kronenburgersingel. Nu gesloopt.
Wij zijn opgegroeid in ons ouderlijk huis plaatselijk
bekend als Groesbeekseweg 250. Wij speelden veel
aan het z.g. Unionpaadje destijds gelegen achter het
Albertinumklooster en liep door tot aan de
Valkenburgseweg nu ligt daar de Willem Schiffstraat
en in het verlengde daarvan de NSGN.
Vriendjes waren destijds o.a. Wim Schuitmaker,
Albert de Jong, Ebel Hekstra, Karel Thiele, Jopie Smit en Freek Joha.
Na mijn studie gaan werken als Taxateur Onroerend Goed in het door mijn vader opgericht bedrijf.
Later omgezet in een b.v. bekend als Bureau voor Onteigeningszaken en Grondexploitaties A.F.
Bernards b.v.. Na het overlijden van onze vader in 1991 en zoals heel vaak helaas gebruikelijk,
blijken er ineens in de familie aasgieren aanwezig te zijn(mijn zussen en aanhang). Dit bracht
natuurlijk ook een enorme breuk in de familieband.
Hierna heb ik afstand genomen van de b.v. en heb het bedrijf als zelfstandige en onder eigen naam
voortgezet. Maar in 2015 ben ik gestopt en heb het bedrijf afgemeld bij de KvK.
Als vrijwilliger heb ik mij bijna 43 jaar ingezet bij de vierdaagse afstandmarsen Nijmegen. De laatste
28 jaar als z.g. Hoofd Parcoursen. Op 12 januari 2018 heb ik daar een streep onder gezet. Al de
route wijzigingen c.q. aanpassingen zijn dan ook in die 28 jaar van mijn hand.
Beste René ik denk dat je hier voorlopig wel voldoende gegevens hebt, mocht je nog iets willen
weten, je hebt mijn mailadres. Met vriendelijke groet, Arno Bernards.
Dhr. Cees Betlem †
NSV-1+4 1933-1966, Leraar/Directeur.
Destijds: Javastraat.
Dhr. Cees Betlem was tot 1966 directeur van de NSV-1 en NSV-4 MULO afdeling.
Zijn wil was wet, vriendelijk en altijd duidelijk en daarna klaar.
Cees werd door ons Ceasar genoemd en was vroeger amateurbokser in Noord Holland zoals
hij zelf ooit verteld heeft.
Van Hans Betlem:
Cees Betlem geboren te Oostzaan 1 februari 1901. Overleden in 1989. De "Betlems" komen al generatie's
lang uit Noord Holland, de familie stamboom gaat terug tot
1462. Mijn vader was een zoon van Dirk Betlem die molenaar
was en later beheerder en machinist van het eerste
dieselgemaal in Nederland van de Oostzanerpolder.
Renie Hesseling omschreef Betlem in zijn MULO boek als volgt:
Gezin: dochter Tony Betlem (1931) oud onderwijzeres te
Oostzaan en Hans Betlem 1938, sinds 1999 rustend KNO-arts
te Haren.
Cees doorliep de plaatselijke lagere school met zeer goede
cijfers. Alhoewel zijn ouders reeds een overal voor hem hadden
gekocht om na de lagere school te gaan werken en leren bij
Werkspoor in Amsterdam, besloten ze na dringend verzoek van
het hoofd der school, hem door te laten leren.
Dat werd de "Normaalschool" te Zaandam, later kweekschool
en P.A.,een voor die tijd normale gang van zaken voor
intelligente kinderen van niet welgestelde ouders.
Zijn tijd als Directeur van de NSV is jullie bekend; altijd als
eerste op school, stond bij de ingang, meisjes met lippenstift
werden naar huis gestuurd om het te verwijderen, leidde te
veel af bij de studie!
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Ik kan mij goed vinden in de opmerking: streng doch rechtvaardig. Hij was overigens zeer sterk en kon je
stevig door elkaar rammelen. Cees was inderdaad vrijmetselaar.

Na de normaalschool heeft hij gewerkt in Oostzaan, Den Haag, Bussum en Nijmegen.

1966 Afscheid dhr. Betlem met Ieneke
Koelman als gastvrouw.

Na zijn pensioen heeft hij dus nog 23 jaar geleefd in zeer goede gezondheid, maakte vele reizen, genoot
van zijn kleinkinderen of ging op bezoek bij zijn dochter Tony Betlem, ook onderwijzeres te Oostzaan. Zij
werkte ook nog 2 jaar op de lagere school NSV bij de heer Span.
Sandra Biesheuvel
Sandra en Monique zaten op de NSV-2.
Destijds: Kangeroestraat.
Nu: Malden.
Monique Biesheuvel †.
Gerda Bijloo†
NSV-4 MULO.
Marian Bijloo
NSV-2 1957-1958.
NSV-4 MULO 1965-1969.
Destijds:
Nu: Kling – Beuningen.
Ik ben heel benieuwd hoe het met de
mensen gaat, die bij ons op school
hebben gezeten. Zelf heb ik van 1965
tot en met 1969 op de mulo op de Driehuizerweg gezeten.
Wel wil ik even doorgeven dat mijn zus Gerda overleden is. Zij heeft ook op de mulo gezeten.
Na de school ben ik gaan werken en heb dat tot december 2012 gedaan. Nu in de VUT. Woon samen met
Peter. Wij hebben vijf kleinkinderen.
Hetty Blanker
NSV-4 MULO 1966-1968 klas 3a & 4a.
1967 Deelneemster reis Jicin Tsjechië.
Nu: Wijchen.
Gehuwd: Elings.
Na mijn eindexamen ben ik gaan werken bij de PCGD in Arnhem.
Na een paar jaar en een interne opleiding ging ik werken op de
afdeling inlichtingen en de ontvangkamer. Binnen dit bedrijf heb ik
mijn man leren kennen die op de afdeling voorlichting werkte.
In 1973 zijn wij getrouwd en naar Wijchen verhuisd, waar wij na bijna 44 jaar nog steeds in hetzelfde huis
wonen met dezelfde buren. 1976 hebben wij een zoon gekregen en in 1978 een dochter. Mijn dochter heeft
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twee lieve zoontjes waar ik 1x per week op pas. De jongste is nu 3 jaar, dus nog 1 jaar en dan gaat ook hij
naar school en zit onze oppas er na 6 jaar op. Maar net als nu ook zullen zij wel weer een weekendje
komen.
Mijn grote hobby is sinds 1987 bridgen. In de beginjaren ging ik heel veel bridgen, maar nu bridge ik nog
maar 2x per week. Ook mini-bridge op de lagere school gedaan en zo’n 8 jaar in een bejaardentehuis
bridgeles gegeven.
Minder leuk was, dat ik in 1999 borstkanker kreeg en na een operatie, chemo en bestralingen er toch
bovenop ben gekomen. Helaas kreeg ik in 2010 en 2012 longkanker en zijn twee longkwabben weggehaald.
Ook een longembolie en een paar klaplongen en een paar longontstekingen hebben mijn longen geen goed
gedaan, maar kom ik toch nog aardig uit de voeten. Helaas sinds april 2016 hebben mijn longen er niet
zo’n zin meer in. Hetty Elings Blanker.
Het vervolgverhaal Tsjechië: Ladislav zag verkering met zo’n leuke, welgestelde en goedlachs meisje uit
Nederland wel zitten. Dus kwam hij verwachtingsvol voorjaar 1968,
voor de inval van de Russen, naar Nederland en zijn Hetty. Wat bleek:
Hetty had het thuis niet zo breed en vader reed in een Trabant, de
standaard auto destijds achter het IJzeren Gordijn. Hij vertrok dus
snel weer terug naar Jicin, een illusie armer. Later starte hij zijn eigen
architectenbureau.
Hetty Blanker, Ladislav Binko & Riet Bos - Praag 1967.
Dhr. Wim Blom†
NSV-2 1955-1963.
Destijds: Deliestraat.
Dhr. Blom leraar van alle 6a klassen. Geen eigen kinderen en zeer zuinig: als hij jarig was
kreeg je allemaal een hele echte toffee. Hij had de gewoonte lastige leerlingen te
bestraffen met zijn Spaanse rietroede, maar hij was daarnaast toch een zachtaardige man.
René als klassenvertegewoordiger heeft zijn rietje afgepak en doorgebroken en dat heeft
geholpen. In mei 1961 kreeg René zijn zware dynamiet ongeluk.
Na de NSV werd hij directeur van de St.Jorisschool aan de Daalseweg, een school voor bijzonder voortgezet
onderwijs. Een prima school met veel aandacht voor alle leerlingen.
Deze school is nu gevestigd in de voormalige NSV-1 school aan de nu Heyendaalseweg. Vanaf 2019 gaat
deze school samen met Het Rijks aan de Goffertweg. Het gezin had geen kinderen.
Jan Boekhoorn†

NSV-4 MULO 1952-1955.
Destijds: Wezenlaan.
Nu: Weezenhof 37e straat – Nijmegen.
Collega & vriend van Joop Demon & Jan van de Kolk, NSV-4
MULO oud leerling en later docent/tekenleraar.
Kunstschilder met voormalige expositieruimte in Woondrome
Wijchen. Naast deze vijf scholen met in totaal 44 lessen ben ik
ook nog gebeld door de dhr Derks. Hij was de oprichter van de Vrije Akademie (nu de Lindenberg) en belde
mij op met de vraag of ik ook les op de vrije Akademie wilde evrzorgen. Na eerst uitvoerig zijn excuses te
hebben aangeboden besloot ik er zand over te gooien en de aangeboden vier lessen te accepteren. Het kan
raar lopen in het leven.
Bij mijn verhaal ben ik vergeten, dat ik getrouwd ben met Ans Lankhorst dochter van de directeur van de
voormalige rijwielfabriek GRUNO en ADEK gevestigd aan de Graafseweg en onze zoon is 48 jaar en onze
dochter 44. Ans Lankhorst is dezelfde vrouw die Jan Bergakker in zijn stukje " hij had een mooie auto en
een mooie vriendin" noemde. In de zomer zijn wij aan de Franse
zuidkust te vinden.
Jan Bergakker, Jan Boekhoorn & John Pollaert 2014.
Aan: Jan Bergakker.
Jammer, dat ik jou werk misschien niet zo heb gewaardeerd, maar wat
mij wel is gelukt is goed leren kijken wat blijkt uit de opmerking "hij
had een mooie auto en vriendin". Geweldig deze opmerking. Jan en
deze mooie vriendin, daar ben ik op 10 april 1963 mee getrouwd en
wij vieren in 2015 ons 50 jarig huwelijk. Een mooie auto heb ik ook nog steeds. Hopelijk zie ik je op de
reünie.
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Aan: Loes
Nooit kunnen beseffen, dat het verhaal van mij over klasgenoot Jan Cremer misschien invloed kon hebben
op je ouders over het volgen van een kunstopleiding. Gelukkig heb ik op Google ontdekt, dat je hele mooie
schilderingen maakt op porselein. Chapeau Loes fijn, dat je creatief bezig bent. Kun je nog onze laatste
onverwachte ontmoeting herinneren in een broodjes winkel in Nijmegen in de Ziekerstraat. Hopelijk
ontmoette we elkaar op 8 november.
J an

Jan heeft een leuk verhaal over zijn leven geschreven. Lees zijn verhaal hierna.

Jan Boekhoorn Leerling en leraar op de NSV.
Augustus 2014
Bewerkt door René Martens.
Enkele weken geleden werd
ik gebeld door René
Martens. Hij vroeg of de
naam René Martens mij
ergens aan deed denken.
Helaas moest ik hem het
antwoord schuldig blijven.
Hij vertelde, dat hij een
oud leerling was geweest
op de NSV aan de
Driehuizerweg en bezig
was om een reünie te
houden voor leerlingen uit
de periode 1955 tot 1975.
Of ik daar ook
belangstelling voor zou
hebben. Deze vraag was
niet moeilijk te
beantwoorden aangezien
de NSV de school was waar
ik voor het eerst voor de
klas mocht staan en ook de
school waar ik mij altijd zowel als leerling en leraar geweldig thuis heb gevoeld.
René vroeg of hij s’middags bij mij in de INEXartgallery langs kon komen om even bij te praten. Na dit
telefoongesprek begonnen bij mij al direct enkele namen uit deze begintijd voorbij te flitsen. Hanneke van
Wieringen, Sylvia van de Scheer, Fred Saedt, Mario (Eut?) Vermeulen, Tiny Sewalt, Loes Swijtink, Margreet
en Jan Duifhuizen, Riet en Jan Bos, Robby Papendorp, Bep Castelijn, Ineke Hermsen, Eltje Zuiderwijk, Hans
van Diest, Roland Delcliseur, Paul en Harm Stumpel en uit de eerste les een meisje met de achternaam
Nauta en een jongen John. Ik gaf s’middags het lijstje aan René en hij was verbaasd over deze namen
aangezien hij de meeste ook herkende. Na afloop vroeg René mij of ik een verhaal wilde schrijven hoe het
met mij was gegaan in die periode en daarna. Ik heb wel gezegd als ik ga schrijven dan ben ik niet meer te
stoppen. Dat was dus geen probleem.

Mijn verhaal
Mijn lagere schooltijd bracht ik eerst door op de Nutsschool
toen nog aan het Hertogplein, waar naderhand de bekende
zaak Osnabrugge jaren heeft gezeten. Over het algemeen was
ik een drukke leerling die moeilijk mijn mond kon houden. Bij
het vak zingen in de gymzaal moesten de meisje altijd links bij
elkaar staan en de jongens rechts. Op een gegeven moment
vroegen de meisjes of ik tussen hun in wilde staan en dan
kijken of de dhr. Derks (was ook het hoofd van de school) het
zou opvallen. Meisjes vond ik altijd al geweldig dus dit liet ik
mij geen twee keer zeggen. Dat was niet echt slim aangezien
ik toen al een zware stem had. De dhr. Derks keek verbaasd rond en ontdekte mij al vrij snel en als straf
heb ik tijdens de zangles het hele jaar op de gang moeten vertoeven.
Op een gegeven moment werd ik in een individuele klas (6) geplaatst waar leerlingen zowel van de eerste
klas als laatste klas op hun eigen tempo les kregen. Dit werd mijn beste jaar. Na het dit laatste schooljaar in
1951 waar het hoofd bepaalde waar je verder mocht gaan studeren besloot de dhr. Derks, dat er eigenlijk
geen geschikte vervolgopleiding na de lagere school voor mij was weggelegd. Dat betekende in die tijd dus
naar de Ambachtschool.
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Gelukkig was mijn moeder een zeer intelligente vrouw die in haar tijd op de HBS de derde klas zelfs mocht
overslaan, maar toen van haar vader geld moest gaan verdienen. Zij keek niet neer op de Ambachtschool,
maar was het zeker niet met deze beslissing eens. Zij maakte een afsprak met de dhr. Betlem directeur van
de Nijmeegse Schoolvereniging op de Driehuizerweg om te informeren of er een mogelijk was dat haar zoon
de MULO mocht gaan volgen. Na een succesvol onderhoud werd ik ondanks het advies van de dhr. Derks
toch aangenomen en behaalde in 1961 met goed gevolg mijn MULO-A diploma.

Een wijze les.
Nadat ik geslaagd was werd ik door dhr. Betlem uitgenodigd om s’avonds bij hem langs te komen. Normaal
was dat niet de gewoonte dus ik was zeer benieuwd wat er aan de hand was. Joviaal met de broek hoog
opgetrokken begroette hij mij en vertelde waarom ik deze uitnodiging kreeg. Hij wilde mij nog iets
meegeven op de weg naar volwassenheid. Daarop liet hij mij de brief met het destijds door de dhr. Derks
afgeven advies lezen.
Jan is een lastige onrustige leerling met grote concentratie problemen. Kijk zei Cesar (zoals hij door de
leerlingen werd genoemd) ga nooit uit wat een ander over iemand schrijft of zegt, maar oordeel misschien
pas over die betreffende persoon als je die zelf hebt gesproken. Deze wijze les heb ik zoveel mogelijk
proberen toe te passen.
Na de MULO heb ik nog een jaar op een reclame bureau gewerkt. In 1956 werd ik aangenomen op de Kunst
Akademie te Arnhem afdeling monumentale kunst en met goed gevolg eindexamen gedaan. Toen wachtte
mij de dienstplicht, wat betekende dat je twee jaar om de 14 dagen naar huis mocht. Tijdens de diensttijd
had ik gelukkig al veel succes met de verkoop van mijn schilderijen, maar na de diensttijd verdiende ik mijn
geld o.a. in de bouw en s’avonds bij dagblad de Gelderlander te Nijmegen.
Op 13 oktober 1963 ging ik met mijn vriendin en nu huidige vrouw, die bij het Bio Revalidatie Centrum even
buiten Arnhem werkte, zoals gewoonlijk stappen in Arnhem. Om 11.45 uur ging ik met de laatste trein weer
naar Nijmegen en kwam om ongeveer 00.45 thuis. Mijn vader was altijd laat op en dronk voor het slapen
gaan nog enkele borreltjes. Ik stapte de huiskamer binnen en mijn vader vroeg direct waar was je toch
vanavond?. Verschillende cafe’s gebeld, maar te vergeefs. Toen kwam hij met een op dat moment niet te
geloven mededeling. Dhr. Betlem heeft vanavond gebeld en gevraagt of je morgen op de MULO om 08.00
uur tekenles wil geven vanwege ziekte van de tekenleraar dhr. Meyling. Het eerste wat ik ging doen was de
fles jenever controleren of deze misschien van een ander merk was, maar dat was niet het geval. Aangezien
mijn vader geen last had van het nemen van enkele borreltjes en ook nog serieus was, moest ik het wel
geloven.

Tekendocent op de NSV
Na niet of nauwelijks geslapen te hebben stapte ik om een uur of half zeven het bed uit om wat betere
kleren uit te zoeken dan mijn normale outfit. Ik wist, dat de dhr. Betlem altijd al om half acht op school
aanwezig was dus zorgde ik ruim voor deze tijd aanwezig te zijn om voorzichtig poolshoogte te gaan
nemen. In de gang werd ik spontaan en joviaal door de dhr. Betlem begroet. Hij begon mij te vertellen, dat
ik begon met klas 4a en dat deze baan in totaal uit 18 tekenlessen bestond. Het lokaal is naast het
natuurkunde lokaal zoals je zeker nog zal herinneren.
Foto 1967: Juf ??, Jan van der Kolk† en Jan Boekhoorn.
Stomverbaasd vertelde ik, dat ik nog nooit voor een klas had gestaan en
ook geen les had gegeven. Natuurlijk is mij dat bekend was het antwoord
van de dhr. Betlem, is even onwennig, maar ik weet zeker, dat je daar
geen moeite mee hebt. Jij doet het op jouw manier en is er iemand lastig
stuur die maar naar mij dat komt helemaal goed.
Vol onzekerheid stapte ik het lokaal binnen en wist echt niet hoe te
beginnen. Tegen het schoolboord hing een voorbeeld van een
verschrikkelijke goudvis (als deze nou nog knipoogde was het nog
leuk) op een achtergrond van ruitjes. De leerlingen moesten via de
ruitjes deze goudvis op papier overbrengen. Mijn eerste daad was om
deze goudvis om zeep te helpen tot groot genoegen van de meeste
leerlingen (gelukkig). Daarna gevraagd om iets te tekenen wat ze het
beste konden. In die tijd waren de Beatles en Rolling Stones in
opkomst en probeerde ik daar op in te spelen met bijvoorbeeld een
onderwerp als popgroep. Naderhand heb ik een geheel eenvoudig
lesprogramma ontwikkeld met als uitgaanspunt, ’de leerling die denkt,
dat hij niet kan tekenen’.
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1966 Leraren Betlem, Meester en Demon bij het huwelijk van Jan Boekhoorn.
De talentvolle leerlingen konden via dit programma zich zelf verder ontwikkelen.
Voor iedereen was er een mogelijkheid datgene er uit te halen wat wel haalbaar
was. Ondertussen had de dhr. Betlem niet nagelaten om reclame voor mij te
maken met gevolg, dat ik aan het begin van het schooljaar 1964/1965 in totaal 44
lessen verdeeld over vijf scholen gaf. 18 lessen op de NSV te Nijmegen, 8 op de
protestante Hazenkamp MULO in Nijmegen, 7 op de Katholieke Mariken van
Nymwegen meisjes MULO te Nijmegen, 6 op de Christelijke MULO in Zetten en de
overige 5 op de RK Dominicanessen MULO in Utrecht. De laatste school gaf ik op zaterdag les. De eerste les
begon al om acht uur, wat betekende dat ik met mijn lelijke eend al om zes uur uit Nijmegen moest
vertrekken.
Naast deze vijf scholen met in totaal 44 lessen ben ik ook nog gebeld
door de dhr. Derks. Hij was de oprichter van de Vrije Akademie (nu
de Lindenberg) en belde mij op met de vraag of ik ook les op de vrije
Akademie wilde verzorgen. Na eerst uitvoerig zijn excuses te hebben
aangeboden besloot ik er zand over te gooien en de aangeboden 4
lessen te accepteren. Het kan raar lopen in het leven.
De school in Utrecht was een meisje school en de meeste meisjes
waren leuk bij de hand en natuurlijk werd ik uitgeprobeerd hoe ik op
sommige vragen zou reageren. Kan me nog als de dag van gisteren
een vraag herinneren van een leuke blonde leerling die de vinger omhoog stak en mij heel duidelijk vroeg of
ze naar het toilet mocht gaan omdat ze ongesteld was geworden. De klas gespannen kijkend hoe ik hier op
zou reageren. Zonder nadenken sprak ik de woorden “God zij dank”. Op de laatstgenoemde school werd ik
aan het eind van de maand in het klooster, na eerst te hebben genoten van een driegangen diner, uit
betaald door de moeder Overste, die mij uit een oude antieke houten geldkist keurig afgepast in een bruine
papieren zakje het maandsalaris overhandigde.
Na 1968 zijn de NSV en de Hazenkampse MULO samen gegaan
met het Lyceum. De nieuwe naam van deze fusie werd de
Nijmeegse Scholen Gemeenschap Groenwoud beter bekend als de
NSG. Het werken als kunstenaar heb ik volgehouden tot 1978 en
ben in 1990 weer in een heel ander stijl opnieuw begonnen.
Gelukkig heb ik vele opdrachten mogen ontvangen en hangen er
in vele huizen en gebouwen in Nederland en Duitsland
werkstukken. In de periode 1978/1990 ben ik gevraagd om als hoofdtrainer (met veel succes) te gaan
werken voor N.Z.C.21 zwemvereniging in Nijmegen en de Rijn in Wageningen. In deze zelfde periode ben ik
ook nog werkzaam geweest als verslaggever voor de Gelderlander voor de zwemsport.
In 2000 mocht ik na een geweldige tijd te hebben mogen lesgeven met pensioen gaan. In hetzelfde jaar
werd mij gevraagd om in het hele Woondrome te Wijchen kunst te gaan hangen, aangepast bij meubelen,
keukens enz. Op dit moment ben ik nog werkzaam in het zelfde pand maar nu onder de naam HOOMXXL en
heb daar een mooie galerie ‘INEXartgallery’ met zowel beelden als schilderijen.
Langs deze weg wil ik alle leerlingen van de NSV voor de fijne tijd die ik op deze school heb gehad
bedanken en natuurlijk heb ik ook fouten gemaakt, hopenlijk kunnen jullie mij die vergeven.
Jan Boekhoorn
Marianne de Boer
NSV-1 1955-1961.
Destijds: Nimrodstraat > Madoerastraat.
Nu: Vosstraat - Nijmegen.
Ik ben op 20 jarige leeftijd getrouwd, had op mijn 23e twee
kinderen. Ben op mijn 28e gescheiden. Na enkele liefdesrelaties
ben ik nu alweer 25 jaar alleen wonend.
Ik heb van mijn 40e tot vorig jaar gewerkt. De laatste 15 jaar bij
het Radboud Universitair ziekenhuis afd. communicatie/
voorlichtingscentrum.
Ik heb vijf kleinkinderen. Nu ik met pensioen ben woon ik in de zomerperiode in een huisje op een
volkstuinpark in Amsterdam.
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Nico de Boer
NSV-4 1963-1967.
Destijds:
Nu: Waterwolf – Bemmel.

Rinske de Boer
NSV-4 MULO 1957-1960.
Destijds: Nimrodstraat.
Nu: Molenveldlaan.
Gehuwd Kasperts†.
Wij woonde tot 1956 in de Nimrodstraat ,vader Gerrit, Moeder Thea en 7
dochters.
Mijn moeder was bevriend met jouw moeder wij noemde haar tante Bep.
Ik ben geboren 7-6-1944 en veel van jouw verhalen klinken mij heel bekend in de oren. Ben weduwe heb 2
dochters en 4 kleinkinderen. Zij zijn mijn grootste hobby. Woon nog
altijd in Nijmegen en zal daar waarschijnlijk mijn leven lang blijven.
Het lijkt me erg leuk de reünie en geef me graag op. Vader de Boer
was eigenaar/directeur Machinefabriek de Boer. Later verhuisd naar
de Kopse Hof.
Delia Martens & Hans van Diest & Rinske de Boer 2014.
Anneke Boeser
NSV-2 1957-1963.
Destijds:
Nu:
Gehuwd met Hans Wijnbergen.

Guus van den Boogaard
NSV-4 MULO 1967-1968 Klas 3.
Destijds:
Nu: Amsterdam.
1967 Deelnemer reis JICIN Tsjechië.
Bedankt voor je bericht via 'Schoolbank'.
Erg leuk om van je te horen, ik herinner me je nog goed. En ik moet
me al heel sterk vergissen als we ook niet op de zelfde basisschool
(bij meneer Gilissen) hebben gezeten (Antionusschool aan de Bisonstraat). En volgens mij woonde jij ergens
bij de Goffert aan de Wezenlaan in de buurt van de Hazenkampseweg. Of laat mijn geheugen me nou
helemaal in de steek?? Onze moeders kenden elkaar ook nog van vroeger heb ik weleens gehoord. Was jij
het niet die met oorlogsmaterieel had gespeeld daar iets aan je hand en oog had?
Op de NSV mulo zat ik één klas lager dan jij. Ik had het (achteraf zonde van de tijd) nog wat langer op de
HBS uitgehouden en zat daarom volgens mij in de derde van de NSG-mulo toen jij al in de vierde zat.
Verbeter me maar als het niet klopt.
Toen de vierde naar Tsechië ging en er niet voldoende belangstelling was mochten enkele derde jaars ook
mee (waaronder ik). Daarom herken ik van klassenfoto's en namen van jouw jaar maar weinig. Een paar
leerlingen die toen gezakt waren herken ik nog wel van foto's omdat die nog wel een jaar bij mij in het
vierde jaar hebben gezeten.
Het is om deze reden dat ik niet meteen op jouw oproep voor reünie gereageerd heb. En maar even wilde
afwachten wie er allemaal zou komen en wie ik me daar nog van zou herinneren.
Een kopie van een foto uit die tijd vind ik altijd leuk!
Tja en nu ruim een halve eeuw verder in de tijd. Ik wil je niet een hele cv geven maar misschien toch wel
leuk om iets van mezelf te vertellen en ik ben natuurlijk ook benieuwd hoe jouw leven verder verlopen is tot
nu toe.
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Na de Mulo heb ik snel de HAVO gehaald en daarna de pedagogische akademie.
Om niet in dienst te hoeven en zo snel mogelijk Nederland te verlaten heb ik een hele tijd op Bonaire
gewoond en gewerkt . Samen met Ria (ook in het onderwijs) waarmee ik nog steeds samen woon. Heerlijk
leven daar en elke vakantie zaten we wel ergens in Zuid-Amerika.
Op een gegeven moment zijn we om verschillende redenen (Tot mijn spijt maar niet van Ria) terug naar
Nederland gegaan en heb daar op verschillende scholen gewerkt, gewoon als groepsleraar in het
basisonderwijs (met veel plezier).
Toen onze twee dochters hun studie afgerond hadden en het financieel niet meer nodig was nog te werken
zijn we allebei daarmee gestopt, in middels al weer 6 jaar geleden.
Mijn hele leven (ook nu nog) heb ik, meestal met Ria maar ook regelmatig alleen, veel gereisd (op mijn
18de lifte ik al naar Syrië en Libanon).
De laatste twintig jaar waren we (of ik ) vaak in Afrika en Azië gewoon met een rugzak op stap.
Verdere hobbies : enthousiaste vogelaar, vrijwilliger bij RAVON (Reptielen, Amfibieën en Vissenonderzoek
Nederland), kweek bijzonder vaste tuinplanten, fotografie, ik schaats in het seizoen drie keer in de
week, etnologie -sinds anderhalf jaar ben ik betrokken bij de oprichting van vereniging over tribale kunst en
cultuur, en inmiddels hebben we meer dan 100 betalende leden, een maandelijkse nieuwsbrief, een
tijdschrift en allerlei activiteiten van bezoek van verzamelaars, een ruilbeurs tot museum bezoek- en zo nog
wat dingen. Je begrijpt dat ik niet voor niets gestopt ben met werken. (Dit geldt ook voor Ria, maar die doet
ook andere dingen).
Natuurlijk was er ook wel een minpunt in mijn leven maar daarover misschien een andere keer.
Henk van den Bogaard
NSV-4 MULO 1959-1964.
Ik zat op de MULO (1e etage), de Lagere School zat op de begane grond. De school was in die
tijd gelegen aan de Driehuizerweg. Later is de straatnaam veranderd in de Heijendaalseweg.
Na de MULO ben ik naar de Kweekschool De Klokkenberg (1964-1967) gegaan en heb in de 3e
klas de school verlaten en ben begonnen bij de Politie Den Haag (1967-1968). Later ben ik over
gegaan naar de Politie Nijmegen (1968-2005).
Sinds 1 juli 2003 ben ik met de Tor(Vut). Getrouwd en twee kinderen.
Ed Bohne
NSV-2 1957-1961
NSV-4 MULO 1961-1962
Destijds:
Nu:
Sinds 12 mei 2009 ben ik opa, van een fantastische kleinzoon, en
sinds 13 januari 2012 ook nog eens een prachtige kleindochter
erbij.
NSV-2: Alle klassen doorlopen; juffrouw Roorda, juffrouw Den Hartog, de heer Vormeer en natuurlijk dhr.
Bouwens met z'n vingerfluit; dan wilde je wel luisteren.
NSV-4 MULO: 1e klas gedubbeld, 2e klas ging ook niet best; jammer, wel leuke klasgenoten; leraren o.a
dhr. Demon, Kasteel en Lutjeveld.
Marjo Bolt
NSV-4 MULO 1957-1961.
Destijds: Hengstdalseweg.
Nu: Oregon - USA?
Marjo Bolt was de dochter van een vriendin van mijn moeder (Bep Martens).
Zij trouwde in 1969 en verhuisde al vroeg naar Oregon USA. Haar broer was
militair en straaljager piloot.
Wie heeft nog contact met haar?
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Donald Bolten
NSV-1 196x-196x.
Destijds:
Nu:

Rob Peters & Donald Bolten 2014.
Wim Bongers†
Destijds: Leeuwstraat.
Nu: Houtelaar – Rijen.
Hazenkamp.
Wat een super leuk idee om een reünie te houden.Als ik gezond blijf ben ik zeker van de
partij. Ik weet niet of de locatie al besproken is maar voor mij zou de Goffertboerderij
ook heel leuk zijn.
Ik zal mijn foto’s nog eens napluizen of er nog iets bruikbaars bij zit.
Zal ook de lijst met namen die je hebt bijgevoegd nog eens
doornemen en zal je dan wel een mailtje sturen met eventuele
aantekeningen die ik mij herinner. We houden contact.
Wim Bongers & John Pollaert & Jo Zwiers 2014.
Emile Bongers
St. Antonius school 1954 – 1961.
NSV-4 1960 ? – 1964.
Destijds: Leeuwstraat.
Nu: Heerhugowaard.
Albert Boonstra
NSV-1 1963-1969.
Destijds: Prof.van Ginnekenstraat.
Nu: Groenewoudseweg.
Ik zag in De Brug een berichtje staan over een reünie van de NSV. Lijkt me leuk om daarbij aanwezig te
zijn. Ik heb van 1963 tot 1969 op de lagere school van NSV 1 gezeten. De reünie zie ik als mogelijkheid om
wellicht oud-klasgenoten te ontmoeten. Oude foto's zal ik (bij mijn ouders) nog nazoeken, om dan mee te
nemen.
Jo H. Bos †
Jo Bos was vanaf 1959 tot 1976 voorzitter
van de NSV. Hij is in 1980 overleden.
Lees meer over zijn werk en het verleden
van de NSV 1906-1981 op de website.
Dhr. Bos werkte bij de gemeente Nijmegen.

Riet Bos
NSV-2 1954-1955 Kleuterschool.
NSV-2 1957-1963
NSV-4 MULO 1963-1964 + 1966-1968.
1965-1966 1e+2e klas NSG (Nijmeegs Lyceum).
Destijds: Vossenlaan.
Nu: Lindenholt – Nijmegen.
1967 Deelneemster reis JICIN – Tsjechië.
Zus van Jan, Rob en Wilma Bos. Gehuwd met Marcel Hondelink.
Via mijn jongste broer Rob heb ik de link voor de reünie ontvangen.
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Geweldig dat je deze happening gaat organiseren. Ik zal erbij zijn. Heel leuk om je, na zo veel jaren, weer
te ontmoeten. En dan die foto's, bedankt ! Dit was echt die "goede/oude tijd".
De info, die je hebt over de NSV is niet helemaal correct. NSV III was niet de Mulo aan de Driehuizerweg,
maar een derde vestiging L.O. aan de Bazuinstraat in Neerbosch-oost. Mijn toenmalige (en nog huidige)
vriendin was daar als jongste Nederlandse, gediplomeerde, kleuterleidster aangesteld.
Het lijkt me handig als ik je in eerste instantie de informatie geef over het verleden van de Nijmeegse
Schoolvereniging. Dit ontvang je dan op korte termijn.
Kees Kuit & Riet Bos 2014.
Wat ná de Mulo? HAVO "de Klokkenberg" te Nijmegen en daarna
Pedagogische Academie "de Klokkenberg".
We gingen op zaterdagmorgen nog naar de school. Daarna linea recta
naar mijn baantje bij V&D. Schuin tegenover de school hadden Hetty
Blankert en ik een koffie adresje bij een vriendelijke vrouw. Als de bel
ging na de pauze was het wel even hollen om op tijd binnen te zijn.
Tijdens de schoolpauze stond er een warme bakker, met zijn kar, voor
de poort. Het brood was nog warm en het rook heerlijk. Vooral de witte "knuppeltjes" met bovenop een
hard randje en dan het zachte gedeelte er uit peuteren. Ik weet nog dat we protestmars liepen naar het
gemeentehuis. Wat rebels hè? (zie bericht Gelderlander hierna). De reden: de katholieken hadden
carnavalsvakantie en wij.... NIET!!
Sinds juni 1973 ben ik getrouwd met Marcel Hondelink. In juni van hetzelfde jaar werd ik aangesteld als
onderwijzeres aan de Nutsschool Lankforst. Dit heb ik gedaan totdat de kinderen kwamen, daarna heb ik
nog wat invalwerk gedaan.
Onze eerste woonlocatie was een flat in de Lankforst 39-ste straat. 2 1/2 jaar later zijn we verhuisd naar
een mooie eengezinswoning in de Lankforst 27-ste straat (uitzicht kanaal).
Hier zijn onze kinderen geboren, Saskia ( 1977 ) en Bob ( 1978 ).
Toen zij klein waren, heb ik een diploma schoonheidsspecialiste en manicure behaald en ben free-lance
gaan werken voor 2 cosmeticabedrijven.
Dit heb ik zo'n 8 jaar met veel plezier gedaan.
De buurt, waarin wij woonden, was zeer kinderrijk. Ik ben toen op kleine schaal een buurtcrèche begonnen.
Dit heeft zich voortgezet totdat onze (buurt) kinderen naar de lagere school gingen. Met deze moeders heb
ik nu nog zeker nog 3x per jaar contact tijdens een gezellige avond. 10 x ben ik met deze groep jaarlijks op
stap geweest met weekendjes weg, start met musicals. Met nog 3 dames ga ik tweejaarlijks een kleine
week op stedentrip. In september staat Parijs gepland. We hebben nog steeds warme contacten met de
vriendengroep van de Lankforst. Ook hebben Marcel en ik vroeger jaarlijkse pleinfeesten met BBQ
georganiseerd voor ons "buurtje". Heel erg leuk!
Van 2002 tot 2007 hebben we in Malden gewoond. Daarna zijn we weer teruggegaan naar Nijmegen.
Ondertussen hebben we ook 2 kleinkinderen: Stan 11/2011 en
Lisa 1/2012. Heel leuk en oma gaat natuurlijk oppassen.
Zo René, dan nog een paar interesses van mij:
- fotograferen en fotoboeken maken, moderne architectuur
(heb pas nog het nieuwe station in Rotterdam bewonderd en
andere mooie hoogstandjes), lezen, stedentripjes (trein),
bouwen, verbouwen en inrichten, koken/hapjes en natuurlijk
shoppen.
Riet Bos, Luuk Berkhout & Anneke Graatsma 2016
29 januari 2019
Hi René, wat was het gezellig vanmiddag bij de boekuitreiking.
Chapeau voor al je inzet en als bekroning het prachtige boek, waar ik me
de komende tijd mee bezig ga houden, groet Riet.
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Rob Bos
NSV-2 1964-1972.
Destijds: Vossenlaan.
Nu: Adriaan Menninckkwartier – Utrecht.
Heb na mijn HAVO-opleiding twintig jaar bij de politie gewerkt en heb thans als
lichaamsgeoriënteerd psychotherapeut een eigen praktijk.

Wat een geweldig initiatief zeg. Bij de laatste keer bij het afscheid van Fons Bouman kon ik er vanwege
vakantie in het buitenland niet bij zijn. Ik ben van 1980 t/m 2000 bij de politie werkzaam geweest
(Rotterdam en Arnhem).
Riet Bos is mijn zus en ik heb haar jouw webpagina en contactgegevens gemaild.
Mijn oudste zus Riet, onze broer Jan en onze zus Wilma waren toen allemaal woonachtig op het adres
Vossenlaan 183 in Nijmegen. Wij zijn allemaal naar de NSV II op school gegaan. Onze vader Jo Bos was
toen voorzitter van de Nijmeegse scholenvereniging en had derhalve ook contacten met de schoolhoofden
van de andere NSV’s.
Ik heb nog foto’s uit die periode maar die zal ik even op moeten gaan zoeken. Stuur ik je uiteraard toe maar
volgende week zaterdag gaan we voor drie weken met vakantie. Uiteraard wil ik ook iets over mezelf
schrijven. Komt nog wel. Ik zal je hopelijk deze week nog verdere informatie en foto’s sturen.
Rob Bos & Mark Koning & Margot van Wamel & Marjan Donker 2014.
Ik ben afgelopen jaar 50 jaar 'oud' geworden. Wat een mijlpaal zeg en
wat lijkt het dan zo lang geleden dat ik op de NSG heb gezeten. Mijn
schooltijd liep van 1972 tot en met 1979; 1x blijven zitten en 1x het
examenjaar over moeten doen. Ik kijk al weer uit naar de volgende
reünie; de laatste was in ieder geval erg gezellig.
Wilma Bos
NSV-2 1960-1967.
Destijds: Vossenlaan.
Nu: Malden.
Geboren in 1956. Wij woonden destijds aan de Vossenlaan.
Vader, moeder, zus Riet, broer Jan, broer Rob en ik. Ik heb op
de NSV 2 gezeten van 1960 - 1967. Mijn beste vriendin toen
was Yvonne Dassel. Zij woonde in de Antiloopstraat.
Volgens mijn moeder heb ik samen met Hetty Pels bij de
opening van de nieuwe kleuterschool bij NSV 2 de vlag gehesen. Ik kan me dit niet
herinneren.
Daarna ben ik de HAVO gaan doen aan de Nijmeegse Scholengemeenschap in Nijmegen. Dit met goed
gevolg afgesloten en aansluitend de Pedagogische Academie de Klokkenberg in Nijmegen gedaan. Destijds
geen werk in het onderwijs kunnen vinden. Door toedoen van een vriend van mijn vader assistente inkoop
bij het vorkheftruckbedrijf Hyster geworden. Hier heb ik tot aan mijn trouwen gewerkt. Aangezien ik hier
niet parttime kon werken, ben ik gaan werken als secretaresse bij sectie Duits aan de Katholiek Universiteit.
Ik trouwde toen met Frans van Dijk uit Zetten. In 1984 kregen wij ons eerste kind Freek, waarna ik stopte
met werken. In 1986 onze dochter Marleen. Nadat zij hun lagere school doorlopen hadden, ben ik in 1995
gaan werken als afdelingssecretaresse bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis op de couveuseen kinderafdeling. Hier werk ik nog steeds. Wij wonen inmiddels al heel wat jaartjes in Malden.
Mijn hobbies: 4daagse wandelen (dit jaar mijn 9e), in oktober ga ik met een
vriendin voor de 3e keer in Marbella (Spanje) de 4daagse lopen. Verder zing
ik in het Vrouwenkoor 4Tune in Malden, waar ik ook in de PR-commissie zit.
Frans en ik gaan samen op vakantie naar Turkije in onze favoriete plaats
Icmeler.
Verder loop ik hard bij LOL (op een laag niveau hoor) en op donderdagavond
volg ik met veel plezier de Zumbalessen in de sportschool. Winkelen (ook
met zus Riet) doe ik heel graag.
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Namen die ik me herinner uit mijn NSV 2 tijd: Yvonne Dassel (oudere broer heet Rob), Joost Wildeboer,
Chris Bannink, Mieke (?) Broere, Jannie Boudestein, ? Verkroost. Of ik naar de reünie kom, hangt af van
degenen uit mijn schoolperiode die komen. Ik wens jullie met de organisatie heel veel succes! Een hele
klus.
Tine Bosch
NSV-1 1960-1962.
Ik wil me graag opgeven voor de reünie op zaterdag 8 november van de NSV waar ik vanaf december
1960 of in januari 1961 in de 6e klas heb gezeten. En vanaf september 1961 tot augustus 1962 in de
andere 6e klas. Graag wil ik eerst weten wanneer en waar en hoe laat de reünie is om te kijken of ik
wel kan komen.
Voor alle zekerheid wil ik ook checken of ik het wel goed begrepen heb. Het gaat toch om de klassen
van de lagere school op de Driehuizerweg. Want daarna ben ik naar de NSV gegaan op de
Cranenburgweg, de MMS, en dat was, als ik me goed herinner, niet een voortzetting van deze lagere
school, waarvan de naam me niet meer bekend is.
Tja, het is alweer een tijdje geleden....
Karin van den Bosch
NSV-2 1965-1972.
Dat lijkt mij ook een prima idee, ik kan er ook pas om 18.00 uur zijn. Ik weet niet of dat dan nog de
moeite is. Ik wacht het af!
Henk van den Bosch
NSV-4 MULO 1958-1964.
Hierbij wil ik mij en mijn man Henk van den Bosch opgeven voor de reünie 2014
van de MULO jaartal 1958-1964, ik kan van mijzelf geen foto vinden
bij klassenfoto's.

Familie Boudestein
Wij woonden op de Driehuizerweg, vlak naast de school.
Jannie Boudestein†
NSV-1 1962-1968.
Jannie was een bijdehand meisje die al
jong grenzen opzocht. Ze woonde vlak
bij de school en nam vaak vriendinnetjes
of
vriendjes mee (de broertjes Kaiser waren favoriet). Het was de tijd
dat je de meester bij de voornaam noemde, wat haar ontzag nog
kleiner maakte. Na de HAVO op de NSG verzette ze zich behoorlijk
tegen de burgerlijke maatschappij. Later maakte ze zich nuttig in allerlei onbetaalde sociale functies,
zoals bij Blijf voor Mijn Lijf. Ze verhuisde naar Amsterdam waar ze een tijd de lunch gecatered heeft
voor de Balletacademie. Onder moeilijke omstandigheden is ze in 2006 overleden.
Namen uit die tijd: Wilma Bos, Yvonne Das, Bengt Kaiser.
Koos Boudestein†
NSV-1 1954-1960.
Koos hielp meneer van de Camp om de kachel aan te maken in het noodlokaal.
In de zesde klas had hij les van Kaatje Brander. Zij vond dat Koos het een beetje
moeilijker moest krijgen en gaf een gymnasium advies. Hij studeerde
econometrie en accountancy en zat in de financiele directie van verschillende
bedrijven. Hij is in 2013 overleden. Hij had drie kinderen.
Namen uit zijn klas die ik me herinner: Kees Kalkman, Hans Blokland, Inge Kersten.
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Mieke Boudestein
NSV-1 1958-1962.
NSV-2 1962-1964.
In de eerste klas kwam ik in het noodgebouw bij juffrouw de
Boer. Het was een heel leuk jaar. Meneer Liefrink? was een
invalmeester. Hij kon mooie verhalen vertellen en er prachtige
tekeningen bij maken. Klasgenoten die ik me herinner zijn
Carla Visser, Hetty Kersten, Leonore Moesker, Nicole de
Rochemont, Anneke Balder, Ineke Wille, Paul
Tuteinnolthenius, Hans Schekman, Peter Berlijn, Ferry (of
Freddy) Verhagen, Quinta en Karel Berkhout.
Vanaf de 5e ging ik naar NSV2. We hadden in de pauzes veel plezier met elkaar. Ik was vriendinnetje
met Nini Spierings. Ook Nellie Leentvaart, Loesje Veldman en Pim Aalbers weet ik nog.
Na de lagere school ging ik naar het Stedelijk Gymnasium, dat ik na de 3e inruilde voor de HAVO op
de Nijmeegse Scholengemeenschap. Daarna werkte ik in de zorg, als verpleegkundige, manager,
trainer/coach en supervisor. Sinds januari van dit jaar ben ik met vroegpensioen.
Na een huwelijk van 30 jaar werd ik in 2011 weduwe. We kregen 2 zoons Bob en Tom van der
Hout. Op 21 september 2016 ben ik opnieuw getrouwd. Ik woon sinds 1989 in Almelo.
Tineke Boudestein
NSV-1 1956-1962.
Foto fout
Ik woonde zo’n beetje in de school. Ik zat er ook op gymnastiek en de
kabouters. Veel meisjes uit de klas waren daar ook lid van. Ik was een
brave leerling en heb veel baat gehad van het goede onderwijs, met name
Nederlandse Taal. Ik zat in de klas die geen kamp heeft gehad in de zesde
klas vanwege onenigheid met het bestuur.
Ik ging naar het Stedelijk Gymnasium en
ben verpleeghuisarts geworden. Ben getrouwd met Arrien Kruyt, die
vier jaar eerder op de NSV zat. We kenden elkaar daar niet van, maar
delen toch een groot stuk van onze jeugd. Ik ben nu met pensioen en
woon in Amersfoort. We hebben drie kinderen.
Tineke & Mieke Boudestein 2016
Namen uit 6B 1961-1962:
Carolien Werker, Lydia Tutein Nolthenius, Floor van Gelder, Geertje
Wieringa (overleden), Suus Schekman, Lidy van Dreven, Gaby Hendriks, Marjolein van Westreenen,
JanWillem van Barneveld, Pieter Bremen, Wim ter Welle, Chris Scholten, Willem van der Kaa, Hans
Slotboom, Ton Kuerten, Peter Wiersma, Fred Balder, Gradus Gerritse, Dick Berlijn( later beroemd geworden
door zijn functie bij het leger) en Hedy Berlijn.
Van 6A weet ik nog:
Ineke Lommerse, Tini Engel, Evelien Plette, Martha de Jager, Jose Kersten, Jannie Bernards, Coby
Wille, Yvonne Verschuur.
Willem Boudestein
NSV-1 1967-1972.
NSV-2 1972-1974.
Destijds: Dingostrat.
Nu: Kleef Duitsland.
Ik woonde 5 huizen bij de school vandaan, op de Dingostraat 122. De
1e klas bij juffrouw Sewalt. Die woonde later in Groesbeek waar ik
haar nog wel eens ontmoet heb. Docenten Bouwers en Bouwman heb
ik ook gekend. Bouwman deed ooit mee aan een TV-show (één van
de acht of zo?), dat was een heel spectakel. Tannhauser herinner ik me ook nog en namen: Aljosja Vos,
Leonoor Ahrens, Wessel de Jong, Agnes Brouwer,Paul Opsteeg, Onno Verstegen.
Tot april 1974, toen ik naar Groesbeek verhuisde. De 6e klas heb ik op de NSV-1 op de Heijendaalseweg
gezeten, bij meneer Witteveen. Namen: Karel Kubat, Theo van de Klundert, ? van Hezewijk.
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De middelbare school op de NSG doorgebracht.
Atheneumdiploma gehaald. Op de Geldersche Leergangen voor
Wis- en Natuurkunde-leraar gestudeerd, na 5 jaar in
Groningen gewoond te hebben weer terug naar Nijmegen.
Uiteindelijk Software-ontwikkelaar geworden.
Nu woon ik met mijn vrouw en 2 hondjes in Kleve, Duitsland.
Ik werk tegenwoordig in Doetinchem.
Willem Boudestein & Aljosja Vos 2016
Ik zou het erg leuk vinden om weer in contact te komen met,
met name, Agnes, Zwi, Wessel en Leonoor. Wellicht kan je
mijn e-mail adres doorgeven?
Agnes beschouw ik als mijn eerste vriendinnetje ooit. Met Wessel stond ik altijd samen op het bord
(nablijven). Zij woonde aan de overkant van het veld, we hebben veel buiten gespeeld samen, vaak bij
elkaar thuis ook. Leonoor heb ik op de NSG nog best wel contact mee gehad.
Mireille ben ik nog wel eens tegen gekomen, ik meen dat ze toen bij de Maartenskliniek werkte. Met Jeroen
(?), van de Dobbelmanweg, voetbalde ik eindeloos, ik meen dat zijn vader iemand bij NEC was. Van Onno
heb ik ooit per ongeluk zijn neus gebroken, sindsdien mocht hij me niet meer zo, geloof ik.
Lucas Bouwers †
Destijds: Tijgerstraat.
Lucas was de jongste zoon van een gezin met 7 kinderen
uit Dale – Drente. Hij koos voor het vak als onderwijzer.
Dhr. L. Bouwers was de 1ste directeur van NSV-2 (19551973). Hij was een strenge docent van de 6b klassen en
had de gewoonte lastige leerlingen aan het oor mee te
slepen naar de school binnen verder te bestraffen.
Start bouw NSV-2 1955.
Hiernaast zijn bijdrage aan het poeziealbum van Arno Bernards
1958.
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1981 Uit het boekje 75 jarig
NSV jubileum pagina 43.

Fons Bouman
NSV-2 1969-2005 Docent/Directeur.
Destijds:
Nu: Weerdenstein – Wijchen.
Ik werkte als rasechte Nijmegenaar enige jaren in Arnhem en via
volleybal op de NSV-1 hoorde ik van de vacature op NSV-2.
Na sollicitatie ben ik aangenomen en ben in 1969 als leerkracht
van de 5e klas begonnen. In het najaar van 1970 werd Lucas
Bouwers ziek en moest ik als pas benoemd plaatsvervangend
hoofd de 6e klas overnemen. Een jaar later werd ik als hoofd van de school benoemd en ben tot 2005
gebleven, waarna ik op 62-jarige leeftijd van de VUT mocht gaan genieten. Ik kijk terug op een zich
ontwikkelende school, waar het plezierig werken was. De school groeide van 169 leerlingen naar ruim 500
en het leerkrachtenteam van 7 naar 40.
Ik kom er nog regelmatig en ervaar dan de warme band met de vroegere collega’s en zie dat de school nog
steeds floreert! Mijn vrije tijd is rijkelijk gevuld met muziek maken (jazzorkest), tennis, golf en
boodschappen doen.
Oud docenten Fons Bouman & Steffie de Jong 2014.
Je 2e vraag: Karin Lelieveld-Scheepens was een goede, ietwat
eigenzinnige onderwijzeres, die bij haar afscheid tegen mij zei: “Het is
waarschijnlijk voor jou ook maar goed dat ik wegga”. Wat ik
onthouden heb is: Zij nam het initiatief om ouders in de klas te
ontvangen om naar een voorstelling of afsluiting van een project te
komen kijken. Dit werd zeer gewaardeerd en was voor die tijd zeer
vooruitstrevend. Ze heeft maar kort bij ons gewerkt.
Albert Breebaart

†

NSV-4 MULO 1966-1968 Klas 4b
1967 Deelnemer reis JICIN Tsjechië.
Gehuwd met ? Giesbers.
Helaas in 1987 overleden, neergestort in Malden met zijn zweefvliegtuig.
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Fred van Breukelen
Hazenkamp.
Destijds: Vossenlaan.
Nu: Marterstraat.
Graag wil ik mij aanmelden voor de reünie van 8 november.
Ik ben zowel oud als huidig bewoner van de Hazenkamp.
Geboren op Vossenlaan 18 en inmiddels al 40 jaar woonachtig
aan de Marterstraat. Hierbij als attachement foto’s uit de
beginjaren 50 van de vorige eeuw.
Bijgaande foto’s geven mijn jeugdperiode op de Vossenlaan
18 weer, nadat mijn ouders en mijn broer en zus vanuit de Heiweg 18 wegens ruimtegrebrek introkken bij
familie. Niet lang daarna kreeg de andere familie een eigen woning. In de na-oorlogse periode was er
vanwege oorlogsschade ook sprake van veelvuldige inwoning. Vervolgens hadden we een grote woning met
een grote tuin, waar in de beginjaren 1950 ook nog zelf groente geteeld werd.
De winterfoto is achter in de tuin, samen met mijn zus Gemma op de slee, die door
mijn broer Willie getrokken wordt. Ik moet dan circa 3 jaar geweest zijn. Het huis op
de achtergrond is het eerste huis wat na de oorlog gebouwd was, nadat de dubbele
woning aan de Hazenkampseweg 15 en 17 was platgebombadeerd . Hier woonde de
familie Roukes. Het tweede huis werd later gebouwd, waar Prof Vonk, de hartchirurg
met gezin is komen wonen.
Toen dit nog niet gebouwd was kwam regelmatig de
schooljeugd uit de beurt door onze tuin om naar de
dr. Creutzbergschool op de hoek MarterstraatHazenkampseweg te gaan. Zij sneden dan de hoek
af en hoefden dan niet zo ver te lopen. Mijn vader
had er een beetje de “pest” aan, omdat het ook meestal tussen de middag
was, toen het nog gebruikelijk was, dat er tussen de middag “warm”
gegeten werd.
De vierde foto is met “palmpasen” rond ca 1952, weer samen met ouders en broer en zus en een tijdelijk
inwonend neefje.
Wederom een wintertafereel (waarschijnlijk dezelfde winterperiode als eerder genoemd en dezelfde
samenstelling op de slee)op straat voor het huis met andere
buurtkinderen. Het meisje midden in is waarschijnlijk Mieke Dijkstra, die
op nr. 14 woonden.
Deze foto is met “palmpasen” rond ca 1952, weer samen met ouders en
broer en zus en een tijdelijk inwonend neefje. Het
gezin Dijkstra ( van The Society Shop Nijmegen)
kregen in eind jaren 50 de eerste drieling van
Nijmegen. Geen idee meer wie de andere
kinderen op de foto zijn.
De volgende foto is op de speelplaats van de lagere Bernadette-meisjesschool ter
voorbereiding van de H. Communie. De personen van achter na voren zijn Eddy
Peeters, Fred van Breukelen, Frans Penders en Kees van Gent (van de autobanden).
Ook de kleuterschool aan de Akkerlaan was er toen al. De nonnen zaten in het achtergedeelte waar ook de
kapel was. Daar ging je 3x per week naar de ochtendmis voordat je naar school ging. De kleuterschool
werd evenals de meisjesschool geleid door de nonnen.
Ik weet mij nog te herinneren, dat ik als kleuterklaspeuter naar de terreinen van het Radboud ziekenhuis
gingen om daar te spelen. Men was nog maar net
begonnen met de bouw van de universiteit, maar er
was voldoende ruimte om te spelen. Er liepen ook nog
koeien, schapen en geiten. Zuster Pia van de
kleuterklas is toen op de hoorns van een bok genomen
en vanwege de schrik was er zo’n paniek, dat de
kleuters alleen weer naar de kleuterschool renden.
Gelukkig was de St. Annastraat nog niet zo druk als
nu.
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Het voetbal-tiental zijn klasgenootjes van de katholieke lagere school (4e klas) aan de St. Jacobslaan. De
foto is genomen op de weide tussen de noodwoningen hoek Vossenlaan-Oude Molenweg en de boerderij, die
aan het einde van de Vossenlaan stond, waar nu de flats gesitueerd zijn. Voordat de flats gebouwd werden,
speelde er ook nog voetbalclub DVE, die naar ik meen ,toentertijd werd opgericht.
De namen van de voetbalvriendjes
Boven van links naar rechts:
Tonny Hendrix (van Hendrix papier), Hans Mulders (zoon van onderwijzer 5e klas), Fred van Breukelen,
Constance Terpstra, Peter Hendrix (van voormalige kantoorboekhandel aan de Groenestraat).
Vooraan:
Leo Wals, Cor Dalhuisen (al 40 jaar woonachtig in Canada), Sjef Broeders, Pieter Kloks en Kees van Gent.
Alleen Cor Dalhuisen waar ik mee bevriend was, woonde bij mij in de straat. De andere kinderen op de foto
kwamen wel uit de buurten, die rondom de katholieke lagere scholen aan de Akkerlaan en St. Jacobslaan
liggen. Zelf heb ik ook nog de Pius XII ULO aan de Akkerlaan doorlopen.
Met 23 jaar ben ik thuis het huis uitgegaan, maar ben niet ver van het ouderlijk huis gaan wonen, in de
Marterstraat. Mijn jeugd heb ik op een zeer prettige en fijne manier ervaren. Opgegroeid in een zeer
kinderrijke straat. Ooit de mooiste laan van Nijmegen met beukenbomen, waar er veel gespeeld kon
worden. Ook in de tuinen.
Vooral het eerste gedeelte vanaf het “pleintje” tot aan de Dasstraat was ons speelterrein. Rolschaatsen,
knikkeren, pinkelen poortje-schieten(voetbal) en andere spelletjes konden goed gedaan worden, omdat er
nog niet veel verkeer was. Als er weer een sneeuwrijke winter was, ging je met de slee achter de auto
hangen, die rustig bij het pleintje de straat in kwam. Je kon dan meerijden tot aan het eind van de
Vossenlaan. Op de terugweg, moest je dan maar weer zien een andere auto te pakken.
Ook was er veel speelruimte aan de overkant van ons huis, waar later in begin 1960, 3 nieuwe huizen
(nummers 7, 9 en 11) werden gebouwd. In de bosje van Professor Janssen (nr 13 en oud staatssecretaris),
werden er in bomen geklommen en kuilen gegraven. Bij de familie de Korver konden de kinderen naar de
televisie kijken op de woensdagmiddagen, maar wel de schoenen uittrekken.
Ook werden er toneelstukjes opgevoerd in de garage van de familie Douma, die aan de Hatertseweg 20
woonde en de garage aan de achterkant aan de Vossenlaan hadden. Dit gebeurde later ook in de grote
schuur van de familie Kropman, die in de bungalow tussen de Vossenlaan en de Hazenkampseweg woonde.
Dan werden er o.a. kinderfilmpjes getoond.
Tevens is de Vierdaagse een vijftal jaren door de Vossenlaan gekomen, zodat er vaak de gehele straat
meegelopen werd tot aan het einde bij Jonkerbosch. Je hoorde de soldaten al zingend om 4.30 uur
s’morgens langs komen. Je kon ook een dubbeltje verdienen door de laarzen van de soldaten te poetsen. Zij
waren jaren gelegerd op de terreinen van Quick. Dat terrein was in de buurt sowieso vertrouwd. Om de
zondag was er een drukte van jewelste, als het eerste elftal moest voetballen. Dan zaten de tribunes vol tot
wel eens 15.000 man. Zelf ben ik daar ook nog lid van geworden en ben dit nog steeds.
Nadat Quick verhuisde naar de Dennenstraat, bleef het terrein nog onbebouwd, zodat er dan ook regelmatig
onderling tussen de jeugd uit de buurt gevoetbald werd. Dat is ook het geval geweest met de terreinen van
NEC en SCE.
Regelmatig fiets ik door de buurt waar ik ben opgegroeid. Het was en is en blijft een fijne buurt om in te
wonen. Ook heb ik begrepen, dat veel oud-bewoners in de buurt zijn blijven wonen en of weer zijn
teruggekeerd.
Willem van Breukelen
Hazenkamp.
Destijds: Vossenlaan.
Nu: Graaf Adolfstraat – Eindhoven.
Mijn broer Fred stuurde me een scan van het betreffende artikel in De Gelderlander. Ik heb
zelf vanaf ca. 1947 t/m 1969 in de Vossenlaan op nr. 18 gewoond. En herinner me deze
periode nog redelijk goed. Graag zou ik dan ook aan deze reünie willen deelnemen.
Hier dan in grote lijnen hoe het mij is vergaan na 1969.
Na mijn diensttijd nog ongeveer 1 jaar in Nijmegen gewerkt bij Aannemersbedrijf J.J. de Groot en Zn, als
beginnend calculator. Eind 1969 vertrokken naar zuidelijk Afrika. Gewoond en gewerkt, achtereenvolgend
in Botswana, Rhodesia, Zuid-Afrika.
Via de Uni van Kaapstad gestudeerd aan University of Reading (BSc QS) en daarna University of Bath (MSc.
Int. Contracts Management). Werd Senior Manager/Direkteur bij dochteronderneming van Hochtief, Essen
Dtsl, genaamd Concor Construction.
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Theo Burki & Willem & Fred van Breukelen 2014.
Ook getrouwd in Rhodesia en weer gescheiden in Zuid-Afrika. M’n
zoon woont in Nederland. In 1994 overgeplaatst naar hoofdbedrijf in
Duitsland en tot 2000 vooral wereldwijd met grote constructie
projecten bezig geweest. Na 2000 zelfstandig tot mijn 69e bij diverse
grote projecten als Contract Manager in Engeland, Betuwe lijn en
Noord/Zuid Lijn, Amsterdam
Nu o.m. bestuurslid PVGE-Eindhoven. PVGE is Philips Vereniging van
Gepensioneerden, Eindhoven en nu open voor iedere gepensioneerde. Nu 10 jaar woonachtig in Eindhoven
met partner Carla.
Marian Brits
NSV-2 1980-2004.
Destijds: Hazenkampseweg.
Nu: Zeeboestraat.
Mijn naam is Marian Brits gehuwd van Rooij. Als meisje van 6 (ik ben nu 58) verhuisden mijn ouders, mijn 3
broers en ik naar de Hazenkampseweg 71 op het toenmalig Quick voetbalveld. Ik heb daar gewoond tot
mijn 21e. In 1980 ben ik begonnen als kleuterleidster op de toenmalige NSV kleuterschool aan de
lamastraat. 24 jaar heb ik daar gewerkt.
Je snapt dat ik vol belangstelling jullie oproep gelezen heb voor enerzijds de reünie en anderzijds de oproep
van de hazenkampbuurtbewoners. Helaas ben ik 8 november 's avonds verhinderd maar ik blijf graag op de
hoogte van wat jullie gaan doen.
Puck Brittijn
NSV-4 MULO 1967-1968 Klas 4a.
Destijds:
Nu: Ewijk.
Gehuwd: Elbers.

Agnes Brouwer
NSV-2 1969-1974.
Destijds: Kangoeroestraat (van 1965 tot 1973).
Gehuwd Koch.
Ik heb diverse scholen bezocht. In Nijmegen de lagere scholen NSV2 en De
Klokkenberg. Tussendoor ruim een jaar in Amerika op school gezeten. De middelbare
school NSG (Nijmegen)t/m de derde klas. Daarna in Zeist de rest van het VWO gedaan
op het Christelijk Lyceum.
Daarna heb ik in Leeuwarden Bedrijfskunde gestudeerd.
Namen van oud-klasgenoten van NSV-2, die me te binnen schieten zijn: Wieke de Bruin, Mireille
Classen, Monique en Désiree van de(r/n?) Berg (tweeling), Wessel de Jong (NOS verslaggever), Eline
Scheepmaker, Zwi Rodrigues Peirera (als je z'n achternaam zo schrijft...), Jeroen Bouwman (achtenaam
weet ik niet zeker) en verder weet ik nog wel veel meer voornamen maar geen achternamen.
Volgens mij was de moeder van Eline Scheepmaker invaljuf op de NSV-2
Buurtgenoten: Marloes Rutten, Sandra en Monique Biesheuvel en Diederik Slot.
Ik zal nog even nadenken, wie weet schieten me meer namen te binnen.
Yvonne Brouwers
NSV-4 MULO 1956-1960.
Destijds: Langeveldstraat.
Nu: Veenhof – Wijchen.
Gehuwd Krieger.
Heb diverse (talen)handelscorrespondentie en administratieve
cursussen gevolgd bij Schoevers en ben gaan werken bij de
ASW Apparatenfabriek in Nijmegen op de afdeling verkoop. Na
enige jaren heb ik gesolliciteerd bij een installatiebedrijf in
Arnhem, waar een vriendinnetje werkte. Heb daar 20 jaar gewerkt en ben samen met de toenmalige
directeur een bedrijf begonnen in Ochten: luchtbehandeling voor o.a. machinefabrieken.
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Ik ben administratief medewerkster en heb een fulltime baan. Hou van zeilen en we hebben een zeilboot
in Turkije. Elk jaar gaan we we naar onze zeilboot, die in een marina in Turkije ligt; mijn man
verschillende keren (gepensioneerd) en ik twee maal per jaar. Dus nog steeds een druk leven (fijn).
Dit is het wel zo'n beetje in vogelvlucht.
Verdere hobbys zijn o.a. lezen, Italië en Italiaans eten. Getrouwd, geen kinderen.
Nu werk ik alweer sinds jaar en dag in Wijchen in dezelfde branche, waarvan de laatste 10 jaar met een
kantoor aan huis.
Nog even wat anders: ik heb inmiddels nog met 2 oud NSV ers gesproken, nl. Jan Rattink (woont in
Nijmegen) en Ton Lange (woont in Blerick). Deze 2 willen ook graag komen en ik zal ze jouw gegevens
geven, zodat ze zich aan kunnen melden.
Dick van Bruchem
NSV-2 1956-1958.
Nu: Brugstraat – Limmen (Castricum).
Dank voor je mailtje en leuk dat jullie gaan proberen een reünie
van de NSV op te zetten! Dat is nog een hels karwei want ik las
in een berichtje van Hans Schoppert dat toch maar weinig van
onze leeftijdgenoten zich ergens op Facebook e.d. laten zien en
dan wordt het zoeken naar een speld in een hooiberg. Maar des
te groter is het plezier als het dan toch lukt een aanmerkelijk
aantal mensen terug te vinden.
Je vroeg naar wat persoonlijke details en een deel kan ik je zo geven. Ik heb ook al gezocht naar
klassenfoto’s of andere documenten waar mogelijk nog wat uit te halen is maar heb voorlopig nog niet
veel gevonden. Zelfs mijn rapporten weet ik niet meer te vinden. Echter ik ga wel verder op zoek en
zal je informeren wanneer ik iets heb.
Ik ben geboren in Leiden (3 sept. 1946) en wij zijn in augustus 1956
verhuisd naar Nijmegen.
Na de eerste 4 klassen van de lagere school dus in Leiden te hebben
gevolgd, ben ik in september 1956 in de 5e klas van de NSV aan de
Lamastraat begonnen. Het staat mij bij dat ik zowel in de 5e als 6e klas
hr. Bouwers als onderwijzer heb gehad. In ieder geval in de 6e klas.
In sept. 1958 ben ik begonnen op het Nijmeegs Lyceum alwaar ik in
juni 1965 het HBS B diploma heb gehaald. In sept 1965 ben ik
begonnen aan de studie Werktuigbouw aan HTS – Arnhem. Hier ben ik afgestudeerd in juni 1970.
Hierna 18 maanden militaire dienst.
In 1972 begonnen als mechanical sales engineer bij het zweedse ASEA (thans ABB).
In 1976 begonnen bij het amerikaanse Fluor Daniel Engineers als rotating equipment inkoper.
In 1979 begonnen als project inkoper bij Stork Alpha Engineering en in 1990 benoemd tot
Procurement Manager. Daarbij tot 2001 diverse inkoop gerichte functies en
concernverantwoordelijkheden op het hoofdkantoor van het Stork Concern. In 2001 wordt de gehele
Stork Engineering Divisie (3000 man) verkocht aan het amerikaanse Jacobs Engineering.
Tot 2007 blijf ik binnen Jacobs Engineering als Procurement Manager werkzaam voor de specifieke
projecten van het voormalige Stork Alpha Engineering.
In 2007 ben ik met pensioen gegaan, gebruik makend van de laatste mogelijkheid om nog onder
goede condities vervroegd uit te treden.
Thans dus 7 jaar met pensioen en genietend van iedere dag!
Gehuwd met Debby, 2 zonen van inmiddels 37 en 40 jaar.
Hobbies: motorrijden (Moto Guzzi), muziek beluisteren (vooral klassiek Sibelius e.a., maar ook Pink
Floyd, Dire Straits, Fleedwood Mac, JJCale en dergelijk 70-jaren muzikanten), fietsen, fotograferen,
kamperen met caravan, museum bezoek. René, dit moet het voor vandaag maar even zijn. In ieder
geval heb je een beeld van deze aanmelder voor de reünie. Ik heb de datum 8 nov. al genoteerd en
hoop in mijn zoektocht naar oude informatie je tzt nog verder te kunnen helpen.
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Hans van Lith & Dick van Bruchem & Dick van de Vooren
& Hans Schoppert. Alle vier oud Keizer Karelpadvinders 2014.
Er schieten me nu overigens enkele namen te binnen van
klasgenootjes uit de 5e en 6e klas maar weet verder niets meer van
ze. De namen: Andrea Alders (woonde in de Heidevenstraat), Koks
van Wieringen (hadden thuis een apotheek omgeving Wolfkuilseweg,
woonde ongeveer 10 jaar geleden omgeving Eindhoven), Liberta van
den Berg, Hetty Schoppert (zus van Hans). De dames hebben
kennelijk meer indruk op me gemaakt dan de jongens. Zo vallen er zomaar een paar namen te
binnen. Groet en tot horen weer!
Frits Buytendijk
NSV-1 1954 – 1955.
NSV-2 1955-1959.
Destijds: Vossenlaan.
René, ik ben er één die in de jaren 1954 tot 1959 op deze school heeft gezeten. In
de tweede klas begonnen op de Driehuizerweg. Daarna naar de nood locatie aan
de Lamastraat.
De bouw van de huidige school begon in maart 1955. Mijn grootvader F. de Rooy (met hoed)
voormalig directeur Bouw en Woontoezicht die zich sterk heeft gemaakt voor de nieuw bouw. Hij was
ook bestuurslid van de NSV school die onder voorzitterschap van dhr. van Rijksdijk. Directeur was
dhr. Betlem. Mede door de inspanning van mijn grootvader mocht ik de eerste schop in de grond
steken. Dat ging zo in die tijd. Ik heb er nog foto’s van waar het gedeeltelijke bestuur op staat.
Ook het hoofd van de school dhr. Bouwers. Ik denk dat dit wel leuk is als geschiedschrijving.

Beste René, hartelijk dank voor de foto’s die je stuurde. Prachtig, er kwamen weer vergeten personen
boven, die ik van 65 jaar geleden weer herkende. Ik zag ook dat je zus al overleden was, droefig. Zo
kan ik je ook melden dat Henk van Ieperen ook overleden is. Dat was namelijk mijn vriend. We
kwamen van de Vossenlaan, en woonde vlak bij elkaar tussen ons woonde de fam. Hordijk.
De foto’s die ik je stuur zijn mogelijk een aanvulling. Een foto van de eerste schop in de grond.
Mijn grootvader staat er trouwens ook op een klein beetje links met hoed, in de achterste rij.
Trouwens al mijn broers en zus hebben op de NSV gezeten. De oudste twee op de Driehuizerweg, mijn
zus en broer ook op de Lamastraat (na mij).
Ik hoop dat ik jou van dienst ben geweest met wat info en beeld.
Loet Buitendijk
NSV-4 1954-1959.
Een goed idee! Ik kom graag.
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Coen Burki †
Instituut Wegerif ca. 1900.
Destijds: St. Annastraat.
Opa van Theo Burki. Voormalige banketbakker met zijn winkel aan
de St. Annastraat 53.
2014 van Theo Burki: Daar ik via mijn familie geen foto's meer kan
achterhalen van de banketbakkerswinkel van mijn Opa Coen Burki
en mijn oom, gelegen aan de St.Annastraat nr.53 (tegenover de
Stijn Buysstraat) vraag ik of jullie nog oude foto's van de
oorspronkelijke banketbakkerswinkel (met de naam C.Burki duidelijk in de voet van de etalage vermeld)
hebben of waar ik die kan achterhalen? De winkel heeft tot in de 70-er jaren nog als banketbakkerij
gediend. Mijn oom heeft het verkocht aan een Chinese restauranthouder.
Coen was de opa van Theo Burki.
Hij was in Schiedam geboren en trouwde in 1907 met mijn Oma (Arnhems meisje) en vestigde zich in
Nijmegen in het pand aan de St. Annastraat. Daar starte hij zijn banketbakkerswinkel na het behalen van
zijn diploma in het banketbakkersvak. Het echtpaar kreeg hier vijf kinderen, vier zonen en een dochter. Mijn
vader Hennie was het derde kind en werd in 1911 geboren, zijn jongere broers Jan en Coen werden in 1917
en 1920 geboren. Deze jongens hebben alle drie op de NSV-1 gezeten en staan afgebeeld op de klassefoto's
uit die tijd (1922-1930).
Hennie Burki †

NSV-1 1927-1933.
In de Van de Brugghenstraat.
Destijds: Vossenlaan.
Oom Jan en Hennie Burki, vader van
Theo Burki.

1952 Foto Hennie Burki in de achtertuin Vossenlaan met op de achtergrond
de opslag van de beruchte (auto)handelaar Jan van de Crommert. Die opslag van jeeps en miltaire
voortuigen was een spannend speelveld voor de kinderen.
Na de middelbare school is mijn vader Hennie de bouwkundige opleiding op de HTS in 's-Hertogenbosch
succesvol gaan volgen (MTS genaamd voor de oorlog). In de crisistijd van de dertigerjaren was het moeilijk
om aan een baan te komen op een architectenbureau maar kon gelukkig als bouw-kundige aan het werk bij
de afdeling Genie van het leger. Het kantoor hiervan was gevestigd in de villa bovenaan de GelderselaanPostweg tegenover het kazerneterrein. Bij de Genie is hij tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd van 65
jaar werkzaam geweest.
Daar Hennie, net als wij als kinderen later, toen al het Quickterrein als
speelterrein gebruikte met zijn vriendjes liet hij zich als jongetje van 9
jaar bij Quick als juniorlid inschrijven en groeide op tot een all-round
sportman.
Als bijnaam kreeg hij de naam de "Buks" binnen de sportclub, werd een
nuttig atleet, speelde als voetballer in 1929 al in de voorhoede van het
1ste elftal en was 's-zomers een talentvol cricketer in het 1ste elftal. Na
de oorlog werd hij een enkele keer ook opgesteld in het Nederlands
cricketelftal.
Doordat de afdeling Genie begin 60-er jaren overgeplaatst werd naar
Vught bij Den Bosch is mijn vader uiteindelijk richting Den Bosch
verhuisd tot aan zijn pensioen. In 1982 is hij op 72-jarige leeftijd te
vroeg gestorven aan kanker.
1931 Hennie Burki speelde cricket op het voormalige sportterrein van Quick tussen de Hazenkampseweg en
Vossenlaan. Quick verhuisde later naar hun nieuwe sportterrein in Neerbosch.
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Theo Burki

NSV-1 1951-1957.
NSV-4 1957-1960.
Destijds: Vossenlaan.
Nu: Duiven.
René, nog bedankt voor de oude klassenfoto’s van
de NSV waarop mijn familie is terug te vinden. Ik
kan je nog de volgende informatie geven omtrent de
verschillende Burki’s en wie ze zijn.
Op de foto’s van NSV-1 uit de jaren 1922 t/m 1930 (4 foto’s) staan
drie broers, te weten de zonen van mijn Opa Coen Burki
(banketbakkerij op de St.Annastraat nr.53). Jan en Coen waren de
broers van mijn vader Henny Burki. Willy Burki (foto uit 1931-1932) is
niet uit onze familie maar waarschijnlijk uit een andere tak.
Rinkse de Boer & Theo Burki 2014.
Op de foto’s uit 1946-1947, 1949-1950 en 1950-1951 van NSV-1 staat
mijn directe neef Coen Burki, zoon van banketbakker, van de oudste
broer Arie van mijn vader Henny die vroeger waarschijnlijk op een andere school heeft gezeten. Alleen Jan
heeft de banketbakkerij succesvol voortgezet in de hoop dat neef Coen dit later zou overnemen. De foto van
NSV-2 uit 1959-1960 toont mijns inziens mijn jongere broer Hans uit de 1e klas (moeilijk te herkennen).
Nogmaals bedankt voor je reactie en ik kan inderdaad wel een kort verhaaltje opschrijven maar geef me
even de tijd, een paar weken maar.
Een paar van mijn buurtvriendjes hebben ook op de NSV-1 op de Driehuizerweg gezeten, ongeveer in mijn
periode van de lagere school en staan ook op de klassenfoto van 1954-1955 (klas 4) met Margriet
Hengeveld en de foto van 1957-1958 klas 6a met haar broer Martin Hengeveld. Zij waren met ons bevriend
en woonden twee huizen verder van ons huis op de hoek van Vossenlaan en Gemsstraat. Bij mijn weten is
de familie geëmigreerd naar Australie en heb daarna nooit meer contact met ze gehad.
De rest moet ik nog even uit mijn geheugen halen en op papier zetten. Groet Theo.
November 2018. Beste René, zoals beloofd hierbij mijn bijdrage voor een
verhaaltje uit de NSV-periode en mijn levensloop vanaf de Lagere school tot en
met mijn werkzame leven.
Onze familie Burki woonde sinds circa 1938 al aan de Vossenlaan 69, pal
tegenover de sportvelden van Quick Nijmegen (thans Quick 1888 genoemd) in
een van de rijtjeswoningen gelegen tussen de Gemsstraat en Eekhoornstraat. De
ruimte achter deze huizen tot aan de Hatertseweg en vanaf Gemsstraat richting
Goffert was toen nog niet bebouwd. Na de oorlog in de 50-er jaren werd dit braakliggende terrein gebruikt
als opslag van oude voertuigen, veelal oud legermaterieel, van oudijzer-handelaar Jan van de Crommert,
waarvan de familie op de hoek van de Eekhoornstraat en Vossenlaan woonde.
Foto: Theo Burki Gemstraat met daarachter het oude Quick terrein.
Redactie: Lees het verhaal van de Crommert op www.Noviomagus.nl.
De braak liggende terreinen in de buurt werden voor mij (Theo) en de vriendjes een ideaal speelgebied,
zoals diepe kuilen graven, hutten bouwen en met buurtvriendjes stiekem in de oude legertrucks van de
Crommert achter ons huis rotzooien. Op straat werden destijds de bekende spelletjes als tollen, knikkeren,
pinkelen, verstoppertje spelen evenals het rolschaatsen uitgebreid beoefend. Tevens werden de sportvelden
van Quick belangrijk voor ons om met de sporten voetbal, cricket en atletiek kennis te maken.
Mijn vader Henny Burki was al sinds de 20-er jaren actief met voetbal en cricket en heeft als speler veel
betekend in de hogere elftalklassen van Quick. Mijn oudste broer Coen werd in 1939 vlak voor de oorlog
geboren en zelf werd ik in de oorlog vlak voor de bevrijding van Nijmegen in september 1944 geboren.
Zowel mijn broer als ik hebben op de Openbare Lagere School aan de
Reestraat gezeten, met het schoolplein grenzend aan de
Ds.Creutzbergschool aan de Hazenkampseweg.
Foto Reestraat.
Zelf ben ik vanaf de vierde klas naar de NSV-1 op de Driehuizerweg
gegaan waar ook een paar van mijn buurtvriendjes al op zaten
(Margriet en Martin Hengeveld). Zowel mijn broer als ik waren bevriend met de kinderen van de familie

De NSV Verhalen

6.33

Hengeveld die twee huizen verder op de hoek van de Gemsstraat woonden. Met broertje Martin en zusje
Margriet was ik als kleuter al bevriend en mijn broer met hun oudere broer en zus.
Na de lagere school is mijn broer naar de HBS-B op de Kronenburgersingel gegaan, terwijl ik op de NSV-1
bleef en naar de MULO ging. Op de klassefoto's uit 1954-1955 (4e klas LO) en 1957-'58 (6e klas A) staan
Margriet en Martin Hengeveld en ikzelf afgebeeld tussen de klasgenootjes.
Op de klassenfoto uit 1958-1959 staat mijn klas 2a van de MULO afgebeeld. Op de oude klassenfoto's uit de
jaren 1922 t/m 1932 van de NSV-1 heb ik tot mijn verbazing ook mijn vader Henny en zijn broers Jan en
Coen kunnen herkennen die daar ook de lagere school hebben gezeten.
Mijn vader vertelde vroeger dat hij toen nog les heeft gehad van juffrouw Brander (Kaatje) van wie ik ook
les heb gehad in1955-1956. Zij kon prachtig tekenen, ook met kleurkrijt op het schoolbord. Helaas moesten
wij in1958 bij het huis van de familie Hengeveld afscheid van hun nemen die in dat jaar naar Australië
emigreerde. Bij hun vertrek werd voor hun huis door buurtgenoten waardig
afscheid genomen van deze familie aan de Gemsstraat. Op dit adres kwam
hierna de familie van Drumpt te wonen waarvan dochter Corrie (zie NSV-4
1957-1958 Klas-2) en Dick (zie NSV-1 1953-1954 Klas-4) ook op de NSV
hebben gezeten.
Foto: Coen, neef Coen, Theo Burki en Martin Hengeveld.
Na afronding van de NSV-MULO op de Driehuizerweg heb ik gekozen voor de
bouwkundige opleiding aan de R.K. UTS, dat destijds gehuisvest was in een
groot bedrijfspand aan de Weurtseweg, dat later verhuisde naar het nieuwe
pand aan de Hatertseweg, inmiddels ook alweer afgebroken.
De MTS Middelbare Technische School gebouwd in 1969, met links de
opvallende ronde aula/kantine, gezien vanaf de Hatertseweg. Het
gehele complex werd in 2012 gesloopt ten behoeve van het project
'Onder Onnes', een wooncomplex met een mix van huur- en
koopwoningen.
Bron: Nijmeegs Archief. Foto: © Theo van Zwan.
Voor mij geen moeilijke keuze daar mijn vader bouwkundige was bij de Genie en zelf al aanleg had voor
tekenen. Na twee jaar zat deze studie er succesvol op en ben toen samen met klasgenoot Wim van de
Water (zoon van bekende aannemer) verder gaan studeren op de HTS in Arnhem.
Deze studie heb ik afgemaakt op de HTS in Den Haag en ben als gevolg van de stageperiode in het derde
jaar als tekenaar, na afronding van de HTS, op verzoek van architect Jan ten Have in dienst gekomen bij dit
bureau. Dit bureau deed veel mee aan prijsvraagontwerpen van moderne, soms gewaagde architectuur en
heeft er veel prijsvragen mee gewonnen met mooie ontwerp opdrachten.
Foto: Bouw voormalig Belastingkantoor, een project van Theo.
Na de HTS was dit voor mij een leerzaam vervolg
om me verder te bekwamen in het architectenvak.
In deze periode ook nog twee jaar gestudeerd aan
de Akademie voor Bouwkunst in Arnhem, maar
hierna de studie moeten afbreken om voldoende
aandacht te kunnen besteden aan ons jonge gezin,
getrouwd in 1972 en in 1973 werd onze oudste zoon geboren. Vanaf 1973 ben ik
werkzaam geweest bij het architectenbureau Pouderoyen tot 1990 en in die lange
periode zeer veel betrokken geweest bij restauraties en renovaties van veel panden in
de benedenstad van Nijmegen, gevolgd door grotere projecten van
stadsvernieuwingbouw in dit stadsgedeelte tussen de spoorbrug en de oude Waalbrug.
Vanaf 1990 ben ik werkzaam geweest op diverse architecten-bureaus in Arnhem tot
aan mijn pensioen in september 2009.
Joyce Busser
NSV-2 1971-1977.
Van mijn ouders hoorde ik dat er een reünie komt van de NSV-2. Ik ben geboren in 1966, dus ik heb daar
gezeten vanaf ongeveer 1971. Zijn er meer oud-leerlingen uit die tijd? Of is het meer van voor die tijd?
En van hoe laat tot hoe laat is de reünie? Vindt deze gewoon op de Lamastraat plaats?
Hartelijke groet en succes met de organisatie.
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Han Casteleijn
NSV-2 1955-1956.
NSV-4 MULO 1966-1967.
Destijds: Leeuwstraat.
Nu: Omgeving Rotterdam.
Oud Hazenkamp honkballer. Gehuwd met Margot.
Hebben samen een leuke bistro gehad in Wijchen, totdat Han ernstig ziek werd.
Na vele fijne jaren in de Leeuwstraat, verhuisd naar omgeving Rotterdam nabij hun
dochter.
Cees Colmbijn
NSV-1 1946-1952.
Bron Noviomagus.nl
Jongman. Ik heb van 1946 tot 1952 op de NSV gezeten met o.a. Cees Colmbijn. Verder
weet ik dat hij beroeps-marineman was.
Jopie Huisman. Als kind heb ik Cees Colmbijn dikwijls
ontmoet, via mijn ouders. Die hadden een woonark +
olieboot + scheepsmaterialen bij de Sluis van Weurt. Ook zijn personeel
kwam beroepsmatig over de vloer om reparaties voor hun en onze klanten of
mijn ouders te verrichten. In weer en wind in kleine machinekamers of aan
dek, met dat hete of ijskoude staal. Haast- en vliegwerk, want vaak lag het
bedrijf in die tijd letterlijk stil. De spanning was soms te snijden, maar voor
mij als kind was het spannend om te volgen. "Zou het gauw goed komen,
papa, net als de vorige keer en kan onze klant dan gauw verder”? Van de
nood werd dan een deugd gemaakt om ander onderhoud te plegen, de moed
erin te houden, en om de monteurs van koffie (arbeidsvitaminen, zei mijn
moeder) of in de winterdag van een borrel te voorzien. Even tijd voor een
pauze en gezellig overleg.
Ik mocht wel eens mee naar Colmbijn en andere bedrijven aan de Waalkade, om onderdelen op te halen,
die vervolgens zelf gemonteerd konden worden. Soms moest een heel motorblok in de takels, voor revisie
of reparatie, met de bedrijfswagen. Wat knap, van Colmbijn en monteurs, de klant, of mijn vader, als het
wéér en zoals altijd lukte! Volaan Vooruit!
Na een hart-infarct en de opheffing van zijn bedrijf verhuisden Cees en zijn vrouw Liny naar een
nieuwbouwhuis in de Goudesteinstraat in Hatert en werden zij korte tijd buren van mijn tante en oom. Zo
ontmoetten we elkaar ook wel eens privé, op een verjaardag en dat was altijd gezellig. Liny had prachtig dik
blond haar, tenminste in mijn herinnering.
Verhalen over vroeger, de goede oude tijd... Van een gezin herinner ik me niets, maar het is alles bij elkaar
wel zo'n 50-60 jaar geleden. Waar blijft de tijd?
Judith Speijers. Het klopt dat Cees Colmbijn inderdaad getrouwd was
met Linie, maar van een eerder hartinfarct weten wij niets af. Net zo min
als het eerder opheffen van zijn bedrijf. Van de Waalkade verhuisde
Colmbijn voor een korte tijd naar de Joubertstraat en daarna naar
Bemmel. Daar kreeg Cees (naar ons weten) zijn eerste hartinfarct,
inmiddels was hij toen al 13 jaar getrouwd met mijn zusje Nancy. Dit
hartinfarct werd hem helaas meteen fataal. Tot groot verdriet is mijn
zusje twee jaar geleden ook overleden.
Chris Colmbijn. Beste Jopie Huisman wat leuk uw verhaal. We hebben
inderdaad een tijdje in Hatert gewoond, daar heb ik enigszins nog
herinneringen aan. Het klopt inderdaad ook dat hij in die tijd een hartinfarct heeft gehad. Dat stukje erfelijkheid heb ik helaas van hem. Mijn
moeder (Liny) is in 2017 overleden.
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Waalkade 1983

Ans Companjen
NSV-2 1958-1962.
Destijds:
Nu:
Ans is al jarenlang vriendin met
oud klasgenote Joke Veldman.
Ans Companjen & Joke Veldman
2016
Ben Companjen†
NSV-1 Leraar 1950-1970.
NSV-3 Hoofd school Neerbosch-Oost.
Destijds: Molukkenstraat.
Van René Martens: ik heb Ben leren
kennen als een sympathieke en
positief ingesteld mens.
Later heb ik nog enkele jaren zaalvoetbal met hem gespeeld in de
SV Hazenkamp sportzaal aan de Reestraat, in welke zaal wij
aansluitend ook turnde.
Hiernaast zijn bijdrage in het poeziealbum van Arno Bernards 1958.

Aan de Bazuinstraat starte de NSV-3 met een dependance
onder leiding van Ben Companjen, later opgevolgd door
o.a. Ben van Run.
Redactie: Wij hebben nog weinig informatie en ook geen
klassenfoto’s dus graag ontvangen wij ieders
bijdrage/foto’s/verhalen over deze NSV-school.

Bob Companjen
NSV-1 1964-1970.
Destijds: Molukkenstraat.
Nu: Almelo.

Zoon van Ben Companjen 2018.

Jeffry Cornelissen
NSV-2 1960-1961.
Zou kapper zijn geworden, verder nog niets bekend.
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Cor Dalhuizen
NSV-4 MULO 1966-1967.
Cor Dalhuisen heeft op de Mulo gezeten, heeft gevaren en woont in Vancouver – Canada waar hij een
catering bedrijf heeft. Zie tevens het verhaal/foto’s bij Fred van Breukelen.
Max Dalhuisen
NSV-2 1969-1976.
Max Dalhuisen heeft op de NSV-2 gezeten en woont in Emmerich – Duitsland.
Monique Dammers
NSV-2 1965-1972.
Destijds:
Nu: Essenlaan – Bloemendaal.

René Dekker
NSV-2 1965-1972.
Destijds:
Nu: Hillekesacker – Nijmegen

.

René Dekker & Albert van Dorland
2014.

Ronald Delcliseur
NSV-2 1954-1955
NSV-4 MULO 1966-1967
Destijds: Dobbelmanweg
Nu: Heidezoom – Malden
1967 Deelnemer reis JICIN - Tsjechië.
Directeur HIFI Video Nijmegen tegenwoording in Wijchen.

Joop Demon †
NSV-1 1950, later docent MULO.
NSV-4 MULO 1960-1981, docent Duits, Natuur- & Scheikunde.
1967 Deelnemer reis JICIN Tsjechië.
2012 Helaas overleden aan beenkanker(85).

Joop was een enthousiast fotograaf en heb met hem nog jaren in het bestuur gezeten van de
bewonersvereniging WVZA voor de Lankforst.
Zelf heb ik Joop altijd een geweldige en hartelijke docent gevonden, alhoewel hij soms ook erg kwaad kon
worden als iets niet lukte of wij als leerlingen hem op de hak namen.
Een voorval was in de 4e klas natuurkunde. Hij was bezig met een proef met kwik en dat ging fout met als
gevolg dat zijn gouden trouwring was veranderd in zilverkleur: GvD!!!
Joop was pijproker, dat kon nog in die tijd. In de 3e klas had ik zijn pijp verstopt achterin zijn bureaulade.
Hij vroeg wie de pijp had, niemand toch. Uiteindelijk zette hij de hele klas op zijn kop, alle tassen werden
leeg geschut, geen pijp. Verdomme Martens weet jij waar mijn pijp is? Jawel die ligt in uw la... heb ik
gekeken, ligt er niet, wel, niet, verdomme ja: had je dat niet eerder kunnen zeggen. Sorry, dat heeft u niet
gevraagd.
De film die Joop heeft gemaakt van de NSV MULO schoolreis in 1967 naar Jicin Tsjechië is op aanvraag
beschikbaar bij de redactie.
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Hans van Diest †
NSV-1 vanaf klas-4.
NSV-4 MULO 1964-1969
Destijds:
Nu: Dahliastraat – Malden
Aan Jan Boekhoorn. Kortgeleden spraken wij elkaar in Woondrome
Wijchen. Je vertelde toen over de aanstaande reünie van de NSV.
Gezien het contact dat je hebt met de organisatie, ontvang je hierbij
mijn gegevens. Hopelijk ontvang ik vervolgens een uitnodiging.
De datum is mij ontschoten (leeftijd hè). Zou je me die nog even
willen doorgeven?
Hartstikke leuk dat je je wilt inzetten om zo’n reünie te organiseren.
Ik heb datum en locatie in m’n agenda genoteerd. Uiteraard ben ik
aanwezig op die dag, tenzij ik voor m’n werk (video- en tv productie)
elders verblijf. Dan moet ik me wellicht afmelden.
Ik ben op de NSV lagere school ingestroomd bij aanvang van klas 4.
Daarna heb ik de MULO gedaan (1964-1969), deels onder de
bezielende en zeer duidelijke leiding van de heer Cees Betlem, daarna
onder vriendelijke aanvoering van de heer Van Leeuwerden. Als ik iets meer tijd heb zal ik proberen enkele
hoogtepunten (o.a. met Lorre ... mevr. De Hartog en Jopie Demon (helaas overleden); we hebben zijn auto
(‘n Morris) wel ‘ns te koop aangeboden in de krant.
Ook de allereerste schoolstaking met Carnaval ligt me weer redelijk vers in het geheugen) op te dissen en
op speurtocht naar foto’s te gaan.
Overigens ben ik nog steeds dik bevriend met Hans Schekman (vanaf LS-klas 4). Derhalve kan ik je
uiteraard aan zijn contactgegevens helpen. Ook aan die van zijn zus Suus. Verder denk ik de gegevens te
kunnen achterhalen van Harm Stumpel.
Het mediateam van Hans verzorgd de video opnamen tijdens de reünie, top.
Clementine (Clemy) van Dijkhuizen†
NSV-1 1931-1936, NSV-4 1936-1940.
Destijds: Vermeerstraat.
Nu: Brighton, Ontario, Canada.
Clementine Yvonne van Dijkhuizen-Aalbers, long time resident of Nymegen, passed away
peacefully in her sleep after a courageous battle with cancer and heart disease, 12 August
2012, in Brighton Ontario Canada. She remembered the city of Nymegen fondly and spoke of it
often. She believed herself to be a true Nijmegenaar.
Mijn meisjesnaam is Clementine van Dijkhuizen, afgekort tot Clemy of Climmy. Ik ben geboren in
Rotterdam, waar mijn vader in 1926 overleed. Mijn moeder verhuisde het gezin naar Nijmegen, waar wij
woonden in de Vermeerstraat nr. 14, tegenover het Franciscanenklooster. Vele buren werkten bij het
onderwijs, naast ons op nr. 12 woonde de aannemer die nrs 12, 14 en 16 bouwde. De naam: van Haaren,
twee dochters, Mia en Els. Op nr. 16 woonde Mevr. van Steden, weduwe, net als mijn moeder, met dochter
Henny. Mijn broer, Herman, ging naar de HBS en later naar de Handelsavondschool, mijn zuster naar de
MULO in de Gerard Noodstraat.
In 1930 ging ik naar de Nijmeegse Schoolvereniging, toen nog in de Van Bruchenstraat, waar nu een
flatgebouw is. In 1931 werd de nieuwe school geopend aan de Driehuizerweg nr. 45. Ik herinner me nog de
feestelijkheden rond het 25-jarig bestaan van de school. Namen van schoolmaatjes en -makkers die ik me
herinner: Anne van Nieuwenhuizen (z'n vader was leraar Duits aan de ULO), Annie Turkensteen, Dini en Jo
Saakes (met wie ik nog steeds correspondeer), Annelies Toussaint, Susi Glazer, Gonnie Gijp, Connie Bellink,
Leentje de Boer. Als ik mijn poezie-albums opensla, kan ik U nog veel meer namen geven.
In de zomer van 1936 werd de Waalbrug geopend en moesten wij het lied leren: "De brug is open, 't is feest
in het land", af en toe zing ik het nog wel eens. In 1940 haalde ik mijn ULO diploma en ging steno/typen
leren bij Instituut Zeegers. In Februari 1941 kreeg ik een baan bij de ASW op de Lichtdrukkerij en verdiende
het enorme loon van f1.15,- per maand.
Op 1 October 1942 begon ik te werken als typiste bij de Provinciale Voedselcommissaris van Gelderland in
Arnhem. Omdat ik dus ging reizen tussen Nijmegen en Arnhem kreeg ik van thuis de "voorlichting" en
waarschuwing mee: Niet met vreemde mannen praten!! (In dit verhaal kom ik hier later op terug.)
In 1943 verliet ik de Voedselcommissaris en kreeg werk op het Hoofdpostkantoor in Nijmegen. Na enkele
maanden kwam de Directeur mij vertellen dat er een opening was bij het Hoofdbestuur van de PTT (afdeling
Posterijen, geëvacueerd van Den Haag naar Arnhem) en dat hij mij voorgedragen had. Dus weer op de trein
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en reizen met oude bekenden. Na 17 September 1944 geen treinen meer naar Arnhem, dus terug naar de
Van Schevickhavenstraat, want je moest je salaris waar maken. Na de bevrijding kwam ik terecht bij de
Keuringsdienst voor Waren in de Van Nispenstraat.
Inmiddels stond ik op eigen benen en had een kans om te komen werken bij het Nederlands
Verpleegsterscorps Koninklijke Landmacht, gestationneerd op de NEBO waar ik als "soldaat" begon en
binnen de kortste tijd gepromoveerd werd tot "sergeant". Toen het NVKL naar Den Haag vertrok en de
NEBO werd ontruimd, kreeg ik werk als typiste bij een fabriek in Nijmegen, waar men paper-clips maakt, in
de buurt van de Javastraat. Uit mijn kinderjaren herinner ik mij de speeltuin "Erika", de wandelingen rond
Nijmegen, de Kwakkenberg, het leren zwemmen in het Sportfondsenbad. De wekelijkse douche kostte 7,5
cent in het badhuis op de hoek van de Daalseweg en de KolemansBeijnenstraat!
Op 8 October is mijn verjaardag, en zoals de gewoonte was, tracteerde de jarige de collega's op koekjes of
iets dergelijks. Ik tracteerde op koekjes en degene die overbleven werden opgesmuld door mijn
medereizigers in de trein, op weg naar huis. Op een gegeven moment stak een jongeman zijn hoofd om de
hoek van mijn coupe en vroeg: "Kan ik ook een koekje krijgen?" "Neem er maar twee", antwoordde ik. Wel,
dat was het begin van een hechte vriendschap, die uitliep op onze verloving (1946) en huwelijk (1948).
De jongeman van de twee koekjes heet Gerrit Aalbers. Zijn vader was leraar Bouwkunde aan de
Ambachtsschool in Nijmegen, de enige leraar aan die school zonder bijnaam. De familie Aalbers woonde 0p
nr. 66 in de Ruisdaelstraat.
Toen Ger en ik elkaar ontmoetten in 1942, werkte hij bij de AKU, Kleefsewaard, in Arnhem. In 1946 ging hij
naar de NYMA als tekenaar. In 1947 trouwden wij "voor de wet", om zodoende een vergunning te krijgen
voor woonruimte te zoeken. Wij vonden twee kamers en een keukentje, op de 2e etage in de Ruisdaelstraat
4. Op 11 Augustus 1948 werd ons huwelijk ingezegend door Pater Jan van Zeijl, O.P., in de Maria Geboorte
kerk aan het Mariaplein. Pater Jan en wij zijn nog steeds goede vrienden en houden contact d.m.v. brieven
en telefoon. Jan is nu 93 jaar oud en woont in Huize Rosa. Door toedoen van de NYMA konden wij in 1952
een flat huren aan de Hatertseweg 333, waar in 1954 onze derde zoon werd geboren.
Waarom wij Nijmegen verlieten?
Ger kreeg een baan aangeboden bij TEBODIN in Den Haag als tekenaar-constructeur, en werd na 0,5 jaar
groepsleider. Hij werkte aan diverse projecten in Holland, o.a. de Sodafabriek in Delfzijl, de Gist- en Spiritus
fabriek in Delft, Organon in Oss en de Staatsmijnen. Op een weekend bracht hij een Limburgs Dagblad mee.
Er was een advertentie in waarin men vroeg om mensen van Ger's beroep in Canada. Men kon solliciteren
via de Canadese Ambassade in Den Haag, voor ons dus zeer gemakkelijk. De rest is "geschiedenis", we
werden ondervraagd, kregen onze pokken-injecties in januari 1965 en vlogen uit Holland weg op 1 April d.
a.v. Intussen hadden we onze 4e zoon en dus wel mee gewerkt aan de overbevolking.
In Canada kochten we na 9 maanden ons 1ste huis, iets waar we in Holland nooit van gedroomd hadden.
Ger heeft altijd interessant werk gehad, is door diverse technische consultatiebureaus uitgezonden over de
hele wereld, o.a. naar Peru voor de Wereldbank. Hij werkte voor de Atomic Energy en de laatste werkjaren
waren aan de Nuclear Reactor in Darlington, Ontario.
Nadat onze zonen hun eigen weg gevonden hadden, werkte ik voor ca. 10 jaar aan Sheridan College, in
Oakville, Ont. Kantoorwerk van 9-5, naar huis, avondeten koken, etc., daarna 3 x per week terug naar
Sheridan, waar ik 's avonds studeerde voor mijn Business Administration diploma.
Nu zijn we in een periode in ons leven gekomen, dat we zo'n beetje kunnen doen waar we zin in hebben.
Ger is lid van de Rotary Club en de Knights of Columbus. We zijn allebei lid van de Probusclub, Ger was
vorig jaar vice-president en ik fungeerde als penningmeester. 's Zondags zingen we in het kerkkoor, tijd om
ons te vervelen hebben we niet. Ger doet veel aan fotografie, en ik hou van naaien (ook voor anderen),
breien, haken, noem maar op.
Contacten in Nijmegen:
Carla en Theo Willems, Vossenlaan, Cynthia en Arno Cornelissens, Zwanenveld, Jan en An te Riele,
Largostraat, Suze von Hout, Malvert, Pater Jan v. Zeijl C.P, Huize Rosa.
Zo langzamerhand kom ik aan het eind van mijn relaas. Er zijn inderdaad mooie herinneringen naar boven
gekomen, ook emotionele en minder prettige, maar het leven gaat door.
Als ik mijn verhaal nog eens overlees, kan ik U nog vertellen, dat ik vele van mijn oud-klasgenoten heb
ontmoet tijdens de viering van het 75-jarig bestaan van de N.S.V. in 1981, gehouden in de Vereeniging.
Beste groeten, Climmy Aalbers-van Dijkhuizen.
M. Aalbers, 26 oktober 2012: Clementine Yvonne Van Dijkhuizen-Aalbers, long time resident of Nymegen,
passed away peacefully in her sleep after a courageous battle with cancer and heart disease, 12 August
2012, in Brighton Ontario Canada. She remembered the city of Nymegen fondly and spoke of it often. She
believed herself to be a true Nijmegenaar.
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Lianne Ditsel
NSV-1 1955-1962.
NSV-4 MULO 1962-1966.
Nu: Elst, Jasappel.
Gehuwd: Van der Kort.
Ik heb vanaf 1954 t/m 1966 op de NSV Driehuizerweg gezeten, lagere
school en mulo.
Daarna heb ik nog Schoevers gedaan en gewerkt als secretaresse. Ik
ben getrouwd en moeder van 2 kinderen, een zoon en een dochter en
oma van 1 kleinkind.
De docenten van de mulo kan ik mij nog goed herinneren en ook
enkele namen van leerlingen van de mulo o.a. Fred Geurts, Annie
Sewalt, Tiny Sewalt, Rob Papendorp, Hans Blokland etc.
Ik woon nu in Elst, maar Nijmegen blijft voor mij altijd nummer één.
Samen met Olga van Eck kom ik graag naar de reünie en wie weet
komen we nog bekenden tegen.
2018 nov – Lianne Ditsel & Olga van Eck.
Margot Donker
NSV-2 1965-1972.
Destijds:
Nu:
Gehuwd Evers.
Margot van Wamel & Margot Donker 2014.

Adri van Donselaar
NSV-2 1959-1966.
NSV-4 MULO 1966-1968.
Hi René. Ik heb ook op de Lamastraat en Driehuizerweg gezeten, maar ik ben plm. 4 jaar
jonger dan jij. Mijn zus, Marga, heeft ook op de Lamastraat gezeten.
Marga had een vriendinnetje, Coby Boesveld. Volgens mij staat zij op de tweede rij, tweede van rechts.
Verder ken ik niemand.
De reunie... weet ik nog niet. Ik had helemaal niets met de lagere school. Vond het niet leuk. Alleen de
derde klas, bij de heer Reynders vond ik wel leuk. In ieder geval wens ik je veel succes met de organisatie.
Ik sta ook ingeschreven op "Schoolbank". Marga niet, zie onze foto.
Met vriendelijke groet, Adri van Donselaar.
Marcel van Doorn
NSV-4 MULO 1966-1967 4a
1967 Deelnemer reis JICIN Tsjechië.
Runt samen met zijn Joyce een B&B in St.Lucia nabij Durban
in Zuid Afrika.
Zie hun website: www.afrikhaya.co.za.
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Albert van Dorland
NSV-2 1965-1972.
Destijds: Nieuwe Nonnendaalseweg
Nu: Vossenlaan
32 jaar getrouwd, en hebben 2
kinderen (dochter 28/zoon 27). Woon
al 32 jaar op de Vossenlaan.
Detailhandelsschool, dienstplichtig
marinier en nu al 34 jaar
steekchauffeur van Zuid-Ooster
/ Hermes / Breng .
Naar 20 jaar voetballen ben ik overgestapt naar atletiek. Heb 2 jaar cursus
gevolgd en ben atletiektrainer geworden bij Nijmegen Atletiek, daarnaast
hardlopen o.a. Zevenheuvelen 10x halve marathon 7x. Nu ga ik elke
zondagmorgen z’n kleine 100 km fietsen, race of mountainbike.
In vakanties gaan we veel wandelen, liefst de bergen in.
Mijn laatste passie is motorrijden. Heb nu ongeveer 10 jaar dit papiertjes.
Met mijn collega’s zijn we al naar Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië,
Oostenrijk, Schotland, Engeland en Tsjechië geweest. Fantastisch!
Dick van Drumpt
NSV-1 1950-1956.
Destijds: Gemstraat.
Nu: Talingstraat – Amersfoort.

Jan Duifhuizen
NSV-4 1964-1968.
Destijds:
Nu: Perth Australië
Via Schoolbank kreeg ik je uitnodiging voor de reünie van de
NSV. Ik zat daarop van 1964 tot 1968. Wat zou ik daar graag
bij zijn, maar ik woon tegenwoordig in Australië, dus dat is
niet zo makkelijk. Via je webpage zag ik al die reacties, en ik
was er zeer door geraakt. Mooi is dat. En bedankt ook!
Ik zag o.a. dat mijn schoolvriendin uit die jaren, Conny Moolhuijzen, nu in Boven Leeuwen woont.
Zou je mij misschien aan haar gegevens kunnen helpen? Ik zou haar graag een mail willen sturen.
Maar ik snap heel goed dat je met de organisatie van de dag zelf al vreselijk druk bezig bent hoor.
Ik hoor graag van je en ik wens je veel succes met de organisatie! Met groeten uit Perth.
2019 Maart
Ik hoorde van mijn zus Loes en las op "Oud Nijmegen", dat Karen Lamark zich mij niet meer kon
herinneren. Maar ik haar nog wel, zoals blijkt uit het bijgaande fotootje ca. 1966 van een sportdag van
de NSV.
Met daarop Conny Moolhuyzen, Jan Duifhuizen & Karen
Lamark. Wij verzorgden met ons drietjes de omroep en de
muzikale achtergrond op de NSV-sportdag bij Quick aan de
Dennenstraat.
Een mooie herinnering. Dus als jij Karen's emailadres hebt,
zou jij haar dit plaatje dan door willen sturen? Je kunt ook
mijn emailadres aan haar doorgeven hoor, geen enkel
bezwaar. Hartelijke groet uit Perth, Jan Duifhuizen.
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Loes Duifhuizen
NSV-4 1962-1965.
Destijds: Hengstdal.
Nu: Emmerweg – Dalen.
Via mijn broer Jan Duifhuizen
kreeg ik het bericht
over de komende reünie 2014
van oud leerlingen
van de NSV. Ik zat op de NSV
van 1962 tot 1965
en herken heel veel gezichten op
de foto’s. Ik heb erg
veel leuke herinneringen. De verliefdheden
vlogen je bijna om
de oren in die tijd.
Mijn ex Herman van der Sloot zat ook op de NSV
en heeft er zo’n tien
jaar op gezeten. Hij ging van de MULO af toen ik
er op kwam. Wij zijn
allang ex maar gaan heel goed met elkaar om.
Jules Langenhuysen & Loes Duifhuizen 2016
Ik wilde in die tijd erg graag naar de
kunstacademie maar
mijn ouders waren erg streng in die tijd
(provo’s) en mijn
verhalen over Jan Cremer die geloof ik nog bij Jan Boekhoorn op de academie had gezeten gooiden
natuurlijk al helemaal roet in het eten. Kortom, ik werd zweminstructrice! Trouwde met Herman van
der Sloot en ging naar Zeeland waar Herman onderwijzer werd. Ik ben wel mijn hele leven blijven
schilderen en geef al jaren lessen en workshops.
De twee namen die mij onmiddellijk opvielen waren die van Joke Hutzezon en Hetty
Blankert. Twee vriendinnetjes in de eerste en tweede klas Mulo. Ik zou het erg leuk
vinden om iets van ze te horen. Bij Hetty draaiden we plaatjes van Elvis Presley in
de vensterbank van haar slaap kamer (met de ramen wijd open natuurlijk). Ik
herinner me nog goed dat haar vader overleed. Ik kwam vaak bij haar en ze had
ook een oudere zus waarvan ik de naam niet meer weet.
Bij Joke kwam ik ook vaak thuis, haar vader was bij de politie. Verder mis ik ook
heel veel namen. Ik weet er nog heel veel uit die tijd. Ik woon sinds 13 jaar in het
oosten van het land maar zou graag naar de reünie komen. Ik ben in 1990 nog
samen met mijn broer naar een reünie geweest die toen georganiseerd werd door
Reinoud van de Berg.
2018 nov – Loes & Jan Boekhoorn.

Olga van Eck
NSV-4 1962-1968.
Destijds: Zetten.
Nu: Zevenaar.
Okt 2018: Wat enig om weer eens te kunnen contacten met onze MULO maatjes.
Voor mij is de schooltijd vooral ontzettend leuk, enig, gezellig en met heel veel
schik geweest. De snoetjes van onze mede-maatjes kwamen al weer snel te
voorschijn. Wat zal het leuk zijn elkaar weer te ontmoeten, geweldig.
Mijn herinneringen zijn nog atlijd warm wat mijzelf betreft. In het kort. Ik ben dezelfde vrijbuiter gebleven
als toen. Heb veel verschillende opleidingen, baantjes en vrienden gehad en vond alles interressant.
Er was slechts één zeer diepe overtuiging: ik ga nooit trouwen, dat wist ik al op mijn achtiende, maar wel
graag kinderen. Zo gezegd, ook zo gedaan. Ik heb bewust gekozen BOM-vrouw te worden. Mijn keuze heeft
geresulteerd in twee prachtige zonen inmiddels bijna 28 en 40 en dus ook oma van twee kleinkinderen. En
zoals het in het echte leven nou eenmaal loopt, dit alles niet zonder slag of stoot, dat hoort bij het leven.
Terugkijkend op onze schooltijd zijn er nog veel momenten die mij nog altijd bijstaan. De Leraren, het
natuurkunde lokaal boven de Gymzaal, geschiedenis en Engels. Het
vastbinden van docent Meester (de Beer), gooien met sponzen,
krijtjes, punaises met als resultaat opmerkingen van de docenten
waaronder Lammers (tante Jo voor Handelsrekenen): Ga jij maar
piepers jassen bij je moeder. Hij had gelijk, heb mij vaak
teruggetrokken op de WC om niet al die zooi mee te hoeven maken.
November 2018 - Lianne Ditsel & Olga van Eck
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Tekendocent Jan van der Kolk kwam uit Zoelen, ik uit Zetten en hij betrape mij op spijbelgedrag. Biologie
van De Hartog (Lorre) met uitleg over de kip en het ei, wat een mens. Bij gymdocent Zonneberg vooral veel
en vaak afgemeld. Mevr. Houwen (Frans) een schat van een mens. Frans vond ik een prachtige taal.
Zo kan ik nog veel herinneringen terughalen. Al met al was mijn schooltijd op de NSV een mooie tijd, groet
Olga.
Jan Eefting
NSV-1 1946-1951.
Destijds:
Nu: Romanlaan - Aardenburg.
René, dank voor je foto’s met namen. Sommigen kwamen in
mijn herinnering weer terug. Op dit moment schieten mij geen
aanvullende namen te binnen, het is tussentijds al wel heel
lang geleden. Halverwege de 6e klas verhuisde ons gezin uit
Nijmegen en heb ik sindsdien met geen der klasgenoten meer
contact gehad.
Mijn zus Corrie was van 1937 en ik van 1938. Wij hebben vanaf 1946 op de NSV gezeten. Ik vanaf de 2e,
zij vanaf de 3e of 4e. Corrie ging na de NSV-1 naar de HBS-B aan de Kronenburgersingel.
Als de klassenfoto van klas 3 zou zijn zou het jaartal 47/48 moeten zijn, want toen zat ik in de 3e.
De vliegtuigfoto kan niet van 50/51 zijn, want in de lente van 1951 ben ik verhuisd.
Het zal klas 5 zijn geweest van 49/50 want toen hadden we de uitwisseling met de leerlingen van
Stompetoren. Ik ben die zomer bij mijn uitwisselingspartner in Stompetoren geweest en hij bij ons in
Nijmegen. Mocht het complete boek uitkomen, dan wil ik hierbij een exemplaar bestellen.
Met vriendelijke groet, Jan Eefting
Bron Noviomagus.nl - Artikel over de familie Cloosterman.
Vanmiddag weer eens telefonisch bijgepraat met Ap (vroeger Albert). Hij maakte mij op de site attent en
speciaal op de vele reacties. En ja, veel bekende namen die door mijn herinnering aan onze Nijmeegse jaren
schoten. De bijbehorende gezichten zullen tussentijds wel wat veranderd zijn. Samen met Nanno van Essen
als padvinder op de foto, waarschijnlijk genomen in hun voortuin aan de Cederstraat. Dat deel was ik even
kwijt. Ga zaterdag hier in Aardenburg naar de Matthäus Passion. In 1949 zelf nog meegezongen in "De
Vereeniging", in het jongenskoor. Kooroefeningen in een steenkoude Stevenskerk.
Padvinderij bij de Keizer Karelgroep aan de Kwakkenbergweg tegenover de uitzichttoren. Naar school (op de
step) via de van Santstraat naar de NSV aan de Driehuizerweg. Zeepkistenraces op de Dommer en
Kwakkenberg. En ook voetballen op het weitje waar ook de kapelaan af en toe een balletje meetrapte. Ja,
Ap we hebben daar een mooie jeugd gehad. Ik vind het knap van je dat je een deel hiervan hebt
toegevoegd aan de Nijmeegse "oral history". We zien elkaar weer in het voorjaar!
Maart 2019
Hallo René, het NSV boek ziet er geweldig uit, daar moet ontzettend veel werk in hebben gezeten!
Dank voor je inzet, ik ga het snel lezen, beste groet, Jan.
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Adrie E. Eelants
NSV-1 1940-1947.

1981 Herinneringen aan een
bijzondere school.
Boekje 1981 NSV 75 jarig
jubileum pagina 40.

Ton Eggenhuis
NSV-2 1970-1972 Docent.
Destijds:
Nu: Beverweg – Nijmegen.
2016 Door steeds wisselende omstandigheden ben ik helaas niet in staat geweest ook maar één van
de door jullie georganiseerde reünies te bezoeken. Ik vind het echter een schitterend initiatief en hoop
er beslist op een van de volgende bij te zijn. Groet, Ton Eggenhuis.
Janny Eichelsheim
NSV-4 MULO 1966-1967 4a.
Mariëtta Eimers
NSV-2 1972-1976.
Nadere info volgt nog.

Thea Eksteen† (58)
Geboren 30 juni 1949 overleden 28 november 2007.
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Forrest Emmerzaal
NSV-1 1960-1962.
Nu: Driemasterstraat – ‘s Hertogenbosch.
Wij zijn een weekje op vakantie geweest, daarom kon
ik niet eerder op je bericht via schoolbank reageren.
Een antwoord op vraag of ik me ook kan aanmelden
voor de reunie heb ik echter niet gekregen.
Misschien heb je een standaardbericht verzonden.
Hans van Etteger †
NSV-1 1952-1958.
NSV-4 Mulo 1958-1962.
Destijds: Koolemans Beijnenstraat.
Nu: Grave.
Goedemiddag, grandioos plan ! ik ben zeker van de partij.
Hans van Etteger van 1952 tot 1961 op de NSV gezeten.
Getrouwd in 1969 met
Mieke Keukens, 2 zoons en
1 dochter 5 kleindochters 1
kleinzoon.
Ik heb 7 jaar lagere school driehuizerweg en 3 jaar mulo
driehuizerweg , van 1952 tot 1962. Ik woonde en ben geboren in de
Koolemans Beijnenestraat op no. 118. heb daar tot 1967 gewoond.
Mijn opa en oma woonde op de hazenkampseweg 98 vanaf 1920 tot
1975.
Hans Etteger & Geerlia Fluit & Egbert Sloet van Oldruitenborgh 2014.
Sinds 1971 juwelier/horloger De GoudenLuifel in Grave, 1 zoon en 1
dochter in de zaak, hobbys werken, en sporten zoals tennis, hockey,
skiën, hardlopen o.a. zevenheuvelenloop, wielrennen zomers en De
Nijmeegse Vierdaagse. Kortom een geweldig leven.

Pim Felen
NSV-2 1959-1965.
Destijds:
Nu:

Coen Flemminks

NSV-2 1956-1962.
Destijds: Genestetlaan 61.
Nu: Vancouver – Canada.
Zij woonde in een klein hoekhuisje in het Willemskwartier. Hij was bevriend met Fred van Arkel
en René Martens. Coen verhuisde in 1964 met zijn familie naar Canada. In Calgary leerde hij
zijn vrouw Corrie (Garry) kennen en zij hebben een zoon en dochter en zeven kleinkinderen.
Zij wonen sinds 1970 in Vancouver-Canada. Zijn vader was een bekende musicus.
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Veel van zijn 15 broers en zusters zaten ook op de NSV o.a. Dicky, Ellie, Frits, Joop, Marian & Pim.
In december 2021 belde Koen René met de Kerst om weer even bij te praten, heel leuk na zoveel jaren.
Ton Geerlings†
NSV-4 MULO 1966-68 Klas-3/4.
Destijds: Brakkestein.
Nu: Omgeving Frankfurt – Duitsland.
1967 Was deelnemer aan de schoolresi naar Jicon – Tsjechië.
Ton was enthousiast fotograaf en fan-verzamelaar van platen van Jim Reeves.
Ton is in mei 2010 overleden.
eactie van zijn zwager Ton.
Ton is al in begin van de 70 er jaren naar Duitsland getrokken. Zijn eerste baan was in de fotografie bij het
Amerikaanse leger, dat in de buurt van Frankfurt een basis had (trouwens nog steeds). Hij heeft in deze
stad en in de omgeving ook gewoond.
Toen zijn ogen slechter werden is hij al snel in het bedrijfsleven gaan werken. Hij heeft bij verschillende
internationale ondernemingen (o.a. Digital) gewerkt als logistic manager en maakte reizen o.m. naar Mexico
en later naar China. Een voortreffelijke carrière.
Zijn fotografie-hobby heeft hij uitgebreid met video. De laatste 20 jaar woonde hij met zijn gezin, met twee
kinderen in de buurt van Stuttgart. De typering die op de website staat is erg getroffen. Op zijn begrafenis
werd muziek van Jim Reeves gedraaid. Hij is overleden als gevolg van een hartstilstand.
Op de website over de reünie staat dat er een film is van de reis naar Tsjecho-Slowakije. Als Ton erop
voorkomt, zouden wij een kopie (tegenkosten vergoeding) cadeau willen doen aan zijn vrouw en kinderen.
Zou dat te regelen zijn?
Zie ook het relaas van zijn vriend Guus Houtzager.
Han Geertsen
NSV-1 1959-1962.
Destijds: Groenewoudseweg.
Nu: Kraayenberg – Wijchen.
Ik ben aanwezig op de reünie. Ik woonde op de Groenewoudseweg 232 dat was
vlak bij de Molukkenstraat daarna gewoont op de Bloemerstraat, Gitaarstraat en
toen naar Wijchen verhuisd, eerst huren op de Heilige Stoel daarna gekocht in de
Kraayenberg waar ik nu nog woon.
Vanaf de school diverse baantjes gehad, Marck Spier & Co, Fleuren tabaksgroothandel, Unika Enkabee
inkoopvereniging van melkhandelaren (Contact) daarna in militaire dienst. Daarna 5 jaar zelfstandig
geweest in de stomerij en wasserij en autorijles en -school gehad en in 1973 opleiding bij de politie in
Heerlen waarna ik tot 1986 in Nijmegen dienst deed en de laatste 18 jaar tot 2004 bij de politie in Wijchen.
Vervroegd pensioen en nu pensioen. Altijd best wel veel vrijwilligerswerk gedaan ook na de uittreding bij de
politie. Nee ik heb helaas geen foto’s uit die tijd en heb mezelf ook nergens terug kunnen vinden.
Frank van Genne
NSV-2 1960-1967.
Destijds: Hertstraat.
Via Schoolbank ontving ik herhaaldelijk de uitnodiging voor de reünie. Daarom een reactie.
Ik zat op de NSV2 aan de Lamastraat van 1960-1967: kleuterschool tot 6b bij meneer
Bouwers.
Heb de lijst met aanmeldingen doorgenomen, maar zie weinig bekenden en zal dan waarschijnlijk ook niet
komen.
De foto van NSV-2 1962-1963 Klas 3 toont mijn klas. Volgens mij kloppen klas of jaartallen niet, moet zijn
1962-1963 klas 2 of 1963-1964 klas 3. Klasgenoten op de aanmelding: alleen Marinka (ik dacht Mariska?)
Hogers. Verder herinner ik mij: Han Castelein van honkbal De Hazenkamp, Connie Moolhuijzen van 5 huizen
verder in de Hertstraat.
Overigens heeft mijn zus Els ook op NSG2 gezeten 3 jaar na mij. Zij woont nog steeds in Nijmegen en kent
vast meer mensen. Ik geef haar een seintje.
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Ferry Geutjes†
Destijds: Wezenlaan
Broer van Ingrid en Ton.
Ingrid Geutjes
NSV-2 1956-1960.
Destijds: Wezenlaan.
Nu:

Ton Geutjes
Destijds: Wezenlaan.
Nu: Tijgerstraat – Nijmegen.
Van Gerard Lemmens mbt Geutjes.
In het verhaal 17 door René Martens noemt hij een familie GEUTJES. Ik heb een boek geschreven dat
gisteren naar de drukker is gegaan over mijn moeders's familie Geutjes - Het geslacht Geutjes van Zeeland
bij Millingen aan de Rijn - en ik vraag mij af of René Martens mij misschien iets meer zou kunnen verhalen
over de familie Geutjes die hij aanhaalt?
Ik ben het formele Nederlands helemaal ontwend na 50 jaar gewoond te hebben in de U.K..
Ik heb dat verhaal van René Martens op je web site gelezen dus vandaar dat ik je schreef. Ik weet van de
Geutjes stamboom dat er een Geutjes met een Martens getrouwd is.
Ik zie ook verhalen over de Hatertse brug - daar stond mijn overgrootvader's (de smid Antoon Lemmens uit
Hatert) boerderij die tegen de vlakte moest voor die brug gebouwd werd, zo vertelde wijlen mijn vader. Mijn
grootvader verzoop bijna al het geld dat ze voor die boerderij kregen. Mijn vader is ook in Hatert geboren
maar trok als 25 jarige naar Nederlands Indie en werd uiteindelijk Hoofd werktuigkundige bij de K.P.M. Mijn
moeder was een Geutjes geboortig van Millingen aan de Rijn en zij en haar halfzuster Willemien NijholtArntz (de moeder van die vervelende acteur Willem Nijholt !!) waren de eerste Millingse meiden die naar
Ned. Indie trokken - het waren de twee mooiste mokkels (zoals ze dat toendertijd noemde!) van Millingen
en ze trouwden beiden in 1929 met mannen die in Ned. Indie werkten.
Mijn vader heeft van 1941 tot 1942 mee gevochten in de slag van de Java zee waarvoor hij het - OHK Oorlog Herinnering Kruis kreeg in 1950. Ik heb daarover een stukje geschreven maar weet niet of je dat iets
zou vinden voor jouw web site. Wij zijn allemaal in Ned. Indie geboren - het is en blijft altijd mijn vaderland
alhoewel ik alleen maar de slechte tijd van de oorlog - wij waren in een echt gevangenis - Banjoe-Biroe- in
midden Java opgesloten.
Pim Geveke
NSV-2 1956-1961.
NSV-4 1962-1967.
Destijds: Haterseweg.
Nu: Amsterdam – Albert Cuijp.
De aanhouder wint. Ik heb vanmiddag anderhalf uur, telefonisch, met Pim Geveke
gesproken.
Pim vertelde mij het prachtige verhaal dat bij jullie alle spullen in de "mooie kamer" met
plastic waren bedekt en dat daar niet gespeeld mocht worden.
Hij woont in een appartement op de Albert Cuijp. Zit nog steeds in de reisbranche.
Zijn zus Anneke (5 jaar ouder) woont in Ubbergen. Andere zus Wille (2 jaar ouder) woont al vanaf haar
negentiende in Engeland.
Er valt natuurlijk veel meer te vertellen maar dat zal nog wel komen.
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Timo Giling
NSV-2 1970-1976.
Destijds: Kameelstraat.
Nu: Kerkdriel.
Broer Nicolai zat ook de NSV-2 1971-1977.
Destijds: Kameelstraat.
Nu: Nijmegen.
Daarna NSG Atheneum 1977-1983, HTS 1983-1988, Universiteit Den Bosch 1997-1990.
Gewerkt als technisch ingenieur, sinds 2009 zelfstandig Giling Advies in Kerkdriel.
Senior Consultant Systems Engineering / Projectleider ENGIE Services Nederland NV
Dagelijks werken we bij ENGIE Services (voorheen Cofely) aan technische oplossingen in de
breedste zin van het woord, met een steeds groter wordende focus op duurzaamheid. Door
voortdurend te ontwikkelen en te innoveren zijn wij in staat oplossingen te bieden die de
organisatie duurzamer maken en tegelijkertijd helpen substantieel kosten te besparen.
Els Glazer
NSV-2 1956-1964.
Destijds: Hazenkampseweg.
Nu: Boogaardstraat – Velp.
Hierbij reageer ik op jouw mail via schoolbank. Een beetje laat misschien, maar ik
herken je echt niet uit die tijd. Sorry.(ik ben van 1952, op die leeftijd zijn enkele jaren
verschil heel veel). Ik heb intussen ook jouw website bekeken. Leuk. Ik herkende wel
wat namen, maar woonde halverwege de Hazenkampseweg, dus veel ( de meeste)
namen zeiden mij niets.
Wel woonde ik tegenover Hans Schoppert, die ik later ontmoette op de Sportacademie, en Geurt Gijssen.
Die ken ik omdat hij later 6 jaar lang mijn wiskundeleraar en klassenleraar op de NSG was. Heel af en toe
spreek ik hem nog. Ook kwam ik de naam Ineke Roosenboom tegen. Haar zusje Gerda was op school mijn
beste vriendin, maar we zijn elkaar uit het oog verloren.
Ben benieuwd weer wat van je te horen.
Ben ik weer. Was even met mijn (enige) zus Marja op vakantie. Zij woont tegenwoordig in Spijkenisse. Zij is
8,5 jaar ouder dan ik, dus niet op de NSV gezeten. Geen herinneringen van haar wat dat betreft.
Wij woonden op de Hazenkampseweg 148; mijn ouders waren bevriend met de fam van Engelenburg;
zij woonden op nr 164. Zij hadden 3 dochters, Yvonne, Ineke en Annette.
Ik zat van 1956 tot 1964 op de NSV. Ik kan me maar enkele namen
herinneren: Annemieke Reinders, Els van Dalen, Titia Berfelo, Else
Mulder, Gerda Roseboom, Nina Spierings, Karin Vriens.
Als ik andere namen hoor, zal ik wel een o ja, effect hebben.
Els Glazer & Hans van Emden 2014.
Ik woon nu in Velp, Boogaardstraat. Na de NSV ben ik naar de NSG
gegaan en daarna naar de CALO (sportacademie), waar ik Hans weer ontmoette. Na mijn echtscheiding ben
ik wiskunde gaan studeren en ik geef de laatste 20 jaar dan ook wiskundeles i.p.v. lessen LO aan SG Het
Rhedens in Rozendaal.
Ik heb 2 kinderen, een dochter van 32 en een zoon van 30; en inmiddels ook in het rijke "bezit" van 2
kleinkinderen (6 en 4 jaar). Ik heb 8 november in mijn agenda gezet en zal een foto doorsturen; dan herken
je mij tenminste
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Suzy Glaser
NSV-1.
Nu: Amsterdam.
Gehuwd Rottenberg.

Jan de Graaf†
NSV-2 1944-1951.
NSV-4 MULO 1951-1956.
Vandaag las in "de Brug" jullie voornemen voor een reunie van oud-leerlingen van de NSV uit de periode
1955-1975. Geweldig idee! Ik ben er één die iedere ochtend onder het toeziend oog van "Meneer Betlem"
de klas mocht betreden.
Een eerdere reunie gehouden in de "Vereniging" was een groot succes. Ik heb er nog een krantenartikel
van. Overigens al heel veel jaren geleden en vraag me af wie ik hier nog tegen zal komen?.
Velen waren verhuisd en woonden niet meer in Nijmegen.
Behalve de NSV MULO zat ik vroeger op de lagere school de Hazenkamp van Meneer Lamkamp, honkbalde
ik bij de Hazenkamp en wandelde bij de wandelvereniging. Dus had ik best wat met de Hazenkamp.
Ik wens jullie veel succes met het organiseren van de reünie en jullie reportage over de wijk Hazenkamp.
Graag word ik op de hoogte gehouden.
Allereerst een reactie mbt de honkballers: Wij speelden op het oude veld aan de Hazenkampseweg waarvan
de ingang lag - volgens mij - tegenover
de Nimrodstraat. Een eind verderop naar links lag nog een opslagterrein van Jan van de
Crommert met oude militaire voertuigen vanuit de oorlog.
Samenstelling van de teams weet ik niet meer, maar de navolgende spelers waren iedere
zaterdag op
het veld te vinden: Wim Brunet, Jan van de Vegte, Jan Hendriks, Jan Koedam, Pieter Vonk, Francois van
Hal, Jan Zeegers, Gerard Francissen, Bep Castelein, Klaas van Leerzem, Wim Geutjes, Dick Korstanje, Rob
van Raaij, en enkele "vrouwen" Marijke van Strien en Fanny en Marian van Raaij die aan het softballen
waren. Dit zijn de mensen die ik me nog herinner maar ben er ongetwijfeld een aantal vergeten.
Overigens was meestal ook aanwezig Verbeek (of van Beek) van de Gymnastiek vereniging. Dick Korstanje
was later de leider van de wandelvereniging.
Voor wat betreft de NSV probeer ik nog wat informatie op een rij te zetten en kom hierop terug.
Op jouw site NIEUWS en REACTIES kwam ik enkele namen tegen die ik mij goed herinner, maar Jan
Boekhoorn spreek ik nog regelmatig en ontmoette daar ook vaak Joop Demon. Ook een leuke reactie van
Joop Grotens een groot muziekliefhebber. Boekhoorn zit op dit moment in Frankrijk, maar ik hem al wel
geinformeerd. Ik zoek verder en kom met nadere informatie.
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Arnoud de Graaff
NSV-2 1969-1970.
Weet nog niet zeker of ik naar de reünie kom.

Anneke Graatsma
NSV-2 1958-1963.
Nu: Beek bij Nijmegen.
Waarde Hans, verrassend, de vragen over mijn zuster. Natuurlijk kan ik er
van alles over vertellen maar ik hou het bij de grote lijnen want zij is niet
gesteld op 'publiciteit' rond haar persoon.
Na de lagere school verhuisden wij in 1961 van Nijmegen naar Molenhoek en heeft zij 3 jaar Nijmeegs
Lyceum gedaan en aansluitend haar MMS diploma behaald. Eind jaren 60 verhuisde zij naar Amsterdam en
werkte bij diverse bedrijven als administratief medewerkster. In 1970 trouwde zij met mijn vriend (nog
steeds) Henk Teuling en vrij snel daarna gingen zij in Spierdijk(NH) wonen. Daar ging zij werken in het
ziekenhuis in Hoorn en volgde diverse opleidingen in de gezonheidszorg, met groot succes, en werd een
volleerd en gewild allround verpleegster. In 1978 scheidde zij en ging verder met Ed Nijhuis. Henk is tot de
dag van vandaag één van hun beste vrienden gebleven...
Haar laatste baan was bij de Jellinekklinieken, als begeleider van verslaafden, in Hilversum waar zij toen
woonde.
In de jaren 80 heeft zij met Ed zo ongeveer de hele wereld bezocht, hij reisde veel voor zijn werk. Als zij
vrij waren, gingen ze zeilen, in Nederland en over de hele wereld, meestal op zee, van land naar land. Van
1996 tot 2003 heeft zij in Willemstad N.A. gewoond. Nu wonen zij in Deventer, machtig mooi aan de IJssel.
Nog steeds reizen zij veel, over de hele wereld. In 2015 wordt zij 65. Samengevat: het gaat goed met haar.
Groeten Mienk.
Hoi René. Wat een leuk stukje heeft Mienk over me geschreven, wel erg veel eer! Ik heb van september '58
tot zomer '63 op NSV-2 gezeten. In eerste instantie heb ik daar in de 3de klas bij juffrouw den Hartog(?)
gezeten omdat de 2de klas propvol zat. Daar kreeg 2de-klas lessen tot er ruimte was in de 2de klas.
Na leuke maar niet erg vruchtbare jaren op het lyceum ben ik naar de MMS gaan op de Wedren.
Eind 60tiger jaren ben ik naar Amsterdam verhuisd en heb daar jaren genoten van de flower power. Eind
1972 zijn we verhuisd naar Noord Holland en ben in 1975 de verpleging in gegaan. In 1978 ben ik
gescheiden en naar het Gooi verhuisd en heb in veel takken van de gezondheidszorg gewerkt. Mijn laatste
baan, voor wij in 1997 naar Curacao, verhuisde (voor de 18de keer in m'n leven...) was bij de Jellinek in
Amsterdam als cursusleider bij de Alcohol Verkeer cursus, nu heet dat Educatieve Maatregel Alcohol. Deze
worden overigens in heel Nederland gegeven. In 2004 zijn we teruggekomen naar Nederland en wonen
sindsdien Deventer. Mijn leven in vogelvlucht. Hartelijk groet Anneke.
Mienk Graatsma
NSV-2 1958-1961.
Destijds:
Nu: Amsterdam.
Hallo René, van Hans Schoppert kreeg ik het verrassende nieuws dat
jullie een reünie organiseren. Graag ben ik in november van de partij
en dus kun je deze mededeling beschouwen als inschrijving. Als er
kosten aan de bijeenkomst zijn verbonden, hoor ik dat wel. Succes met
de organisatie en hartelijke groet, Mienk Graatsma.
1958 – 1961 NSV, na twee kleuterscholen en zes lagere scholen in zes jaar in Veenendaal, Utrecht,
Paramaribo, Djakarta en Bussum
1961 – 1966 Nijmeegs Lyceum, eindexamen HBS-A
1966 – 1968 studie culturele antropologie en politicologie Universiteit Amsterdam, afgebroken voornamelijk
wegens het vak methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek, statistiek dus. Dat ging
mij boven de pet wegens totaal gebrek aan wiskundig inzicht.
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1968 – 1972 studie Sinologie, Chinese taal en letterkunde, met als
belangrijkste bijvak Japans. Chinees en Japans hebben taalkundig gezien
helemaal niets met elkaar te maken, het zijn twee totaal verschillende talen.
De professoren, Hulsewé en Vos hielden vol dat Japans belangrijk was omdat
er zo veel over China en het Chinees in het Japans werd gepubliceerd. Weinig
van gemerkt.
Mienk Graatsma & Ellen Berends &
Jasmijn Awater 2014.
In Zweden, de Verenigde Staten, de Sovjet Unie, Frankrijk en Groot
Brittannië werd minstens zo veel en zo goed gepubliceerd maar ja, in die tijd
waren de professoren in Leiden nog heer en meester en tegenspraak werd
niet op prijs gesteld. Overigens gebruiken de Japanners ook Chinese
karakters, naast hun eigen schriften, te weten hiragana en katakana. Vaak
hebben de geleende karakters een net even andere betekenis dan in het
Chinees, erg lastig. Japanners vervoegen zich een ongeluk met hun
werkwoorden, afhankelijk van plaats, rang en stand, man of vrouw. Het Chinees verbuigt de werkwoorden
helemaal niet en gebruikt soms een toevoegsel om iets aan te geven. In die tijd zette Leiden de eerste
stappen op weg naar een modernere opleiding. Wij waren de eersten die modern Chinees kregen in een
talenlaboratorium, onderwezen door een hele slimme jonge Chinees, Han Yunhong. Hij gaf later Chinees op
tv bij Teleac en is op jonge leeftijd overleden.
Veel nadruk lag nog op het klassiek Chinees, de geschreven taal waarin de hele Chinese geschiedenis te
boek is gesteld en die werd gebruikt door de bestuursklasse, de beroemde ambtenaren. Klassiek Chinees
kan niet worden gesproken, op een enkele uitdrukking na die in de spreektaal is opgenomen. Het heeft
evenmin een grammatica, de betekenis van de karakters hangt af van de plaats in de zin, voor zover er een
zin is te onderscheiden.
1970 lid van een voorloper van wat nu de SP is, afdeling Amsterdam helpen oprichten.
1972 studie beëindigd op last van genoemde professoren omdat ik niet de juiste vooropleiding had. Moest
eerst twee jaar Grieks en Latijn gaan doen, af te sluiten met een staatsexamen en daarna mocht ik het
kandidaatsexamen doen. Het nut van met name Grieks is al jaren zeer twijfelachtig, eigenlijk is het
nutteloos, en al helemaal als je een niet westerse taal doet. Viel niet over te praten en ik ben gestopt.
1973 – 2013 buschauffeur streekvervoer. Als student werkte ik af en toe als buschauffeur en in 1973 kon ik
in vaste dienst komen. Dat was ook nodig omdat mijn aanstaande schoonvader niets op had met zo'n
rakker als ik en voor zijn dochter vastigheid eiste, met haar ben ik van 1973 tot 2000 getrouwd geweest en
heb ik twee dochters. Heb als chauffeur vijf grote reorganisaties en drie vestigingen overleefd en heb zonder
van baan te veranderen bij vijf bedrijven gewerkt, laatstelijk vanaf 2005 op Schiphol als Sternetchauffeur,
bij Connexxion. Af en toe kwam het Chinees van pas.
1977 – 1995 lid van twee ondernemingsraden, Centraal Nederland en NZH, van 1981 tot 1991 lid van
centrale ondernemingsraad, in 1990 en 1991 voorzitter. In 1995 gestopt als OR-lid na hooglopend conflict
met de beruchte directeur van de NZH, jonkheer André Testa.
1978 verhuizing van Amsterdam naar Alkmaar, aldaar tegen de stroom in een afdeling van de SP helpen
oprichten.
1994 – 1998 gemeenteraadslid voor de SP in Alkmaar
1999 – 2007 lid voor de SP van Provinciale Staten Noord – Holland
2000 scheiding en verhuizing naar Amsterdam
Na 2007 weinig actief na gezondheidsproblemen. In oktober 2013 gepensioneerd.
Vanaf 2000 latrelatie met Ineke die ik al meer dan vierenveertig jaar ken.
Februari 2019
Hallo René, het was een geslaagde bijeenkomst in de Kazerne, we hebben een
mooie middag gehad. Van Ellen Berends heb ik nooit meer iets gehoord, haar emailadres werkt nog want er komt niets terug. Raadselachtig. Wil je mij noteren
voor het boek? Dank voor al het werk. Hartelijke groet aan jou en je meissie.
Karel van Liefland & Mienk bij de boekuitreiking.
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Lous ‘s Graeuwen
NSV-1.
Destijds:
Nu: Geldrop.

Paul & Lous 2014

Paul ‘s Graeuwen
NSV-1 1951-1958.
NSV-4 MULO 1958-1963.
Destijds:
Nu: Gross-Gerau bij Frankfurt
Duitsland.

Paul & Lous ‘s Graeuwen 2016
Hans Goemans
2019 maart
Ja super leuk boek. Dank je wel voor al het werk. Mvgroet Hans.
Marloes Goemans

2018 nov Sylvia Hendriksen, Marloes Goemans & Delia Peters.

Atie Groenendijk

NSV-2 1955-1960.

Nelleke Groenendijk
Geen reactie.
Reginald Grootings
NSV-1 1965-1966.
Destijds: Grave.
Nu: Spanje.
Ik heb op de Marnix Mulo op Curaçao gezeten tot de 8ste klas , halverwege het
schooljaar zijn wij naar Nederland verhuisd. In Nederland aangekomen zijn wij in
Valkenswaard terecht gekomen , en heb ik de tweede klas van de Mulo in Eindhoven op
de Nutsschool aan de Oranjelaan afgemaakt. Het volgende schooljaar ben ik begonnen
in Nijmegen op de NSV-4 aan de Driehuizerweg omdat wij ondertussen verhuisd waren
naar Grave.
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In de klas zat ik met Peter Heynen, Egbert Sloet (de baron), Willie Geveke, de zusjes de Vries en Jacques
Alrichs. De directeur noemden wij Cees en dan was er nog leraar Joop Demon voor Duits en en leraar
Lutjeveld voor Wiskunde. Na de Mulo terug gegaan maar Curaçao.
Daar aanvullend Mulo-B gedaan en bij Shell op de bedrijfsschool de
opleiding voor process operator gevolgd. Vervolgens een paar jaar bij
Cindu Key&Kramer gewerkt in Uithoorn.
Sinds 38 jaar ben ik nu werkzaam bij Dow Chemical. De laatste 4 jaar
ben ik woonachtig in Spanje, waar ik betrokken ben geweest bij de
constructie en in bedrijfname van een nieuwe Octeen fabriek.
Dit jaar keren wij terug naar Nederland in afwachting van een nieuw
project.
Vlnr. Reginald Grootings, ??, Peter Heijnen, Jaques Ahlrights, Reynt-Jan Grootings.
Gea (Geesje) Grotens
NSV-1 1951-1957.
NSV-4 1957-1961.
Destijds:
Nu: Slagendijk - Zuidwolde.
Wat fijn dat je een reünie
organiseert! Ik heb dat niet
eerder meegemaakt.
Ik ben van 1945 dus ik denk
dat ik schooljaar 1951/52 in de eerste klas kwam. Op de Mulo ben
ik in de derde klas van school gegaan in 1961.
Uiteindelijk ben ik in de verpleging terecht gekomen en werd sociaal
psychiatrisch verpleegkundige. In mijn huwelijk heb ik 2 kinderen
gekregen en ben op latere leeftijd (in 2010) hertrouwd met mijn
huidige partner, E.G. Laanstra. Zelf heb ik mijn meisjesnaam
aangehouden.
Zoals je ziet heb ik diverse klassenfoto's waar ik uiteraard zelf ook op sta.
Met name zou ik 4 personen nog eens bijzonder graag spreken. Hun namen heb ik vetgedrukt aangegeven.
Misschien kun je daar extra moeite voor doen of dit bij hen aangeven? Willy Bos woonde op de Broerweg,
Eddie Holshuizer aan de Groesbeekseweg -fysiotherapie-.Johnny Kersten woonde op de Kopse Hof en Alfred
Rijnberk woonde aan de Wezenlaan 24 nu op nummer 233.
Gaan we badgets dragen waaraan we elkaar kunnen herkennen in de massa? met de naam van vroeger?
Ik zie er nu al naar uit. Mocht je nog meer vragen hebben laat dat dan weten.
Joop Grotens
NSV-1 en NSV-4 MULO 1956-1958.
Nu: De Kluijskamp – Nijmegen.
De laatste reunie was ongeveer dertig jaar geleden! Wat leuk, ik zal er zeker bij zijn!
Wat zal ik zeggen in een paar regels?
Het gaat goed met me. Sinds mijn pensionering - 8 jaar geleden - wijd ik me aan
liefhebberijen en huishouden. Ik heb mijn vrouw nog, ben 73 jaar en gezond. Helaas
heb ik geen enkel contact meer met oud - klasgenoten. Ik heb op de lagere school zowel als op de Mulo
gezeten. Als je meer wilt weten dan hoor ik dat wel van je.
De leerlingen op beide foto's ken ik geen van alle; het waren geen klasgenoten van me. De twee leraren op
de eerste foto ken ik uiteraard wel. Op "Schoolbank" heb ik wel eens een foto gezien met mijn klasgenoten,
men zocht toen nog namen bij een aantal, ik kon ze allemaal
geven maar heb me nooit ingeschreven omdat de oud klasgenoten die ik zocht, ontbraken. In ieder geval was het de
klas die naar ik meen - in 1958 eindexamen deed, met
leerlingen als Jan de Graaf, Hans Gonlag, Jan Goeman, Ingrid
Ebben, Heleen Bijleveld enz. enz.

Drie oud NSVers: Joop met echtgenote & Gea Grotens 2016.

Wat betreft mijn levensloop, heel in het kort: na een aantal kantoorbaantjes besloot ik op mijn 27e te gaan
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studeren. Ik heb de sociale academie voltooid en na afsluiting van de studie heb ik eerst drie jaar door de
wereld gereisd om vervolgens als leidinggevende in de Thuiszorg te gaan werken. Dat is eigenlijk steeds zo
gebleven tot aan mijn pensioen, bij nogal wat organisaties en met door de decennia heen ook nogal wat
verschillende functies. Ik eindigde als "zorgregiomanager", wat inhield dat ik verantwoordelijk was voor de
zorg in een bepaald gebied.
Ik ben getrouwd op mijn 40e en ben dat nog steeds; mijn vrouw en ik hebben twee kinderen en
ondertussen vier kleinkinderen.
Gedurende mijn leven ben ik heel veel met (wedstrijd)sport bezig geweest en nu doe ik nog steeds aan
fitness, zit op een racefiets - alleen 's zomers - en loop soms vierdaagses.
Namen genoeg hoor. Eerst nog een paar van de lagere school: Karel Macquiné (verhuisde na de 6e klas
naar Arnhem), Rijk Donkers, Hans Hamerslag, Tineke Fokkinga, Kees van Loon, Jan van Dongen (zoon van
de badmeester van de Pas in Elst), Nico van Weelde, Ad Westendorp.
Dan van de Mulo; ik had je er al enkele gegeven. Deze komen daar nog bij: Joke Lammers (dochter van de
leerkracht Engels), Eddie vd Berg, Hans Verhoef, Aart Bregonje, Hans van Halen, Paul Hartman, Bennie van
Heerde, Johnny Cornelissen, Ans van Gelder, Annelies Wanschers, Ineke Bos, Geurt Koppers, Rob Pasman,
Rien Heuseveld(t?), Ronnie Barten, René Noordenbos, Hans en Rob Damen.
Ik ben ze allemaal uit het oog verloren, sommigen tot mijn spijt.
Ik zal mijn zus (zat een paar klassen lager) ook eens vragen of ze nog namen weet. Die hoor je dan nog.
Hans van Haalen
NSV-1 1946-1948.
Ik heb mijzelf herkend in het jongetje op de klassenfoto 1947-1948 klas-2. Ik heb de
eerste en tweede klas van de basisschool in 1946-1948 gevolgd. Ik was de kleinste van
de klas en was bevriend met Harmen Speerstra omdat hij de sterkste van de klas was.
Hoewel volkomen onbereikbaar voor mij was ik toch verliefd op Marijke Schuitemaker,
maar zelf zal ze dat niet hebben gemerkt. Willy van Hal was geloof ik nog verre familie
van ons. Met Cees Colmbijn liep ik vaak van school naar huis. Na de tweede klas ben ik overgegaan naar de
derde van de Klokkenberg.
In de zestiger jaren van de negentiende eeuw is een neef (Wouter van Halen) van mijn opa vanuit
Dordrecht naar Nijmegen getrokken. Mijn opa is omstreeks 1900 vanuit Den Helder naar Nijmegen
verhuisd. Waarschijnlijk op aanraden van zijn neef. Het kan zijn dat de andere van Haalens dus wel familie
zijn maar zeker weet ik dat niet.
2018: René, je vroeg me om een bijdrage voor het grote NSV Geschiedenis Boek. Zelf heb ik niet zoveel
herinneringen maar mijn broer die vijf ouder is dan ik heeft wel een liefdesgeschiedenis die plaatsvond op
de school aan de Driehuizerweg opgeschreven. Hij kan zelf niet meer reageren omdat hij inmiddels een
hersenattack heeft gehad maar nu neem ik op de drempel van de deadline maar het initiatief. ik voeg ook
een recente foto van m’n broer bij. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik vond het wel een ontroerend verhaal.
Bij deze.
Het verhaal over Fietje.

Begin 1945, ik zit in de vierde klas van de lagere school aan de Driehuizerweg
en woon op de Tooropstraat. Onze straat staat vol met tanks, jeeps en
gevechtswagens. ’s Nachts gaan ze de grens over. Ik heb ze zien terugkeren
met een koe aan een touw en met een piano vastgebonden op een tank.
Allemaal geschenken voor hun Nederlandse vrienden. Mijn broer heeft toen hij
vijf jaar was zelfs een windbuks van de bevrijders gekregen. Ik was tien jaar.
Een paar deuren verder woonde een tante en een oom van me. Tante Marie en ome Jan. Ze hadden één
dochter maar dan wel een heel mooie. Mijn nichtje was negentien jaar en verzot op dansen. Elk weekend
was ze op de dansvloer te vinden. Daar kwamen ook veel Engelse en Canadese soldaten om een dansje te
maken. Het was bekend dat ze kwistig met chocolade en sigaretten waren. Ik was kind aan huis bij tante
Marie en ik wist dat er in het laadje van de kaptafel van mijn nichtje een hele voorraad chocolade lag. Tante
Marie was niet flauw en gaf me geregeld een stukje van de lekkernij. Dat was een hele luxe want niemand
had toen chocolade.
Bijna iedereen bleef tussen de middag over op school. Als je, zo vlak na de oorlog, de inhoud van de
broodtrommeltjes bekeek, zat daar niet veel bijzonders in en al helemaal geen chocolade. Ik zat in een klas
met jongens en meisjes en het mooiste meisje van de klas was Fietje. Maar Fietje was voor mij
onbereikbaar. Er zwermden altijd wel een paar jongens om Fietje heen. Van die kanjers waar ik niet aan
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kon tippen zoals Dick van der Valk. Die kon loeihard gooien met trefbal. Of Ben Evers die altijd het eerste
werd gekozen bij het voetbal en nog een paar meer. Toch droomde ik van een relatie met Fietje.
Op een dag kreeg ik een lumineus idee. In heel Nederland was geen chocolade te vinden behalve dan in de
la van het kaptafeltje van m’n nichtje. Als ik nu een plak chocolade van m’n nichtje kon ‘lenen’ en kans zou
zien die als een worst voor Fietjes neus te houden?
Ik ging naar tante Marie en liep even later de deur uit met een plak chocolade onder m’n blouse. De
volgende dag legde ik die plak chocolade nonchalant naast mijn broodtrommeltje. Raak! De hele klas kwam
kijken naar mijn plak chocolade. Ook Fietje. Ik gaf Fietje een reepje van vier stukjes en zei: “Als jij met mij
wilt gaan, krijg je elke middag zo’n reepje”. Dat wilde Fietje wel. Maar na vijf dagen was de plak op en
maakte Fietje de verkering uit. Er zat niets anders op dan nog zo’n plak te ritselen. En ja hoor, Fietje en ik
vormden weer een setje. Zo hadden Fietje en ik, wat je tegenwoordig noemt, een knipperlichtrelatie. Maar
na een tijdje vond ik de la van mijn nichtjes kaptafeltje op slot. En het was zo: geen chocolade, geen Fietje.
Daar was Fietje heel consequent in. Ik was dus weer single. Toch was het zo dat ik geen vervelende
gevoelens had. Fietje gaf geen reden om jaloers te zijn. Ze was gewoon voor mij de mooiste, de beste en de
leukste van de klas. Fietje was alles. Het bijzondere was dat ze geen favorieten had, tenminste niet op
school. Ze was voor iedereen dezelfde. We gingen samen naar de vijfde en de zesde klas en ook naar de
eerste, tweede en derde klas van de Mulo. Op een dag staat (ze noemde zich inmiddels Sofie) plotseling
voor me. Ze pakt m’n beide handen, kijkt me aan en zegt: “Ik moet je iets vertellen, wij gaan verhuizen
naar Rotterdam en ik zal je heel erg missen”. M’n keel zit dicht, ik ben een pak pudding. Hoe lang ik daar
gestaan heb weet ik niet meer. De volgende dag neemt Sofie afscheid van school. Ik heb Fietje nooit meer
gezien maar in mijn gedachten is zij één van de liefste vriendinnetjes die ik ooit heb gehad.
Betty de Haan
NSV-1 1952-1959.
NSV-4 MULO 1959-1963.
Destijds:
Nu: Buntlaan – Maarn.
Gehuwd Tappen.

Ton de Haar
NSV-1 1968-1970.
Nu: Elst.
Info volgt nog. Ik kan helaas niet bij de reünie zijn, ik ben dan op vakantie.
Rob Haarman
NSV-4 MULO 1965-1971.
Destijds:
Nu: Hillegersacker – Nijmegen
2019 Hallo René, door het artikeltje gisteren in de Gelderlander over de
NSV kwam ik op jouw site terecht. Wat leuk, weer veel mooie
herinneringen!
Ben door allerlei informatie gescrold en kwam dus ook nog eens een foto van mijzelf tegen. Het eerste jaar
MULO in 1965. Zo'n leuke opleiding dat ik er maar meteen 6 jaar over heb gedaan :-). Ik zat in de laatste
Mulo klas die nog examen daarin mocht doen. Toen inmiddels NSG (1971). Gelukkig is inmiddels alles met
me goed gekomen en hoop dit jaar (31 december 2019) met pensioen te gaan.
Ik heb dan ruim 48 jaar bij het Kadaster gewerkt en heb op enorm veel mooie plekken mogen werken. In
1971 in Nijmegen begonnen met een landmeetkundige opleiding en op dit moment in Apeldoorn als
adviseur voor landelijke voorzieningen nog druk aan de bak. Voor mijn werk heb ik ook anderhalf jaar in
Rwanda gewoond en daar meegeholpen het Kadaster (National Landcenter) zodanig te organiseren dat zij
nu ook een goede landregistratie hebben. Met als gevolg dat de mensen nu een eigendomsbewijs hebben en
nu zelf middels een hypotheek in hun eigendom kunnen investeren.
In die tussentijd met Hennie getrouwd, kinderen gekregen (een meisje en een jongen), die ook weer een
relatie en nu ook 4 kleinkinderen. Dit jaar zijn wij dan inmiddels alweer 40 jaar getrouwd.
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Op de klassefoto van 1965, klas 1a sta ik ook nog op. Mijn achternaam was bijna goed, die is niet Hartman,
maar Haarman. Op de foto heb ik volgens mij nog ook wat aanvullingen (ik heb schermkopie bijgevoegd).
Marijke van Avezaath is volgens mij goed. De jongen naast Lex Keijzer is Rinie Boetier. De jongen naast
Karel Ebben bij de deur is volgens mij Roelof Zijlstra. Als je deze foto als JPG zou willen toe sturen, ben ik
daar heel blij mee.
1971 Scouting Roosendaal.
In het laatste jaar van de MULO (1970-1971) waren we inmiddels al
verhuisd naar de Van Cranenborchstraat (de locatie van het Nijmeegse
Scholengemeenschap Groenewoud, voormalig Lyceum). Het jaar
daarvoor pendelde we tussen de Driehuizerweg en de Van
Cranenborchstraat op en neer. We zaten in een aangebouwde
noodvoorziening samen met de Hazenkamp Creutsberg MULO.
In dat laatste jaar zijn we als eindexamenkandidaten nog tussen het
schriftelijk en mondeling examen een paar dagen weg geweest naar
een scoutinggebouw in naar ik dacht Roosendaal. Foto's hiervan heb ik
nog bijgevoegd. Tevens heb ik ook nog foto's van het eindexamen
toegevoegd.
1971 Eindexamen NSV-4 (NSG).
Dit waren zo mijn eerste herinneringen. Als er vragen zijn, weet me te
vinden, hieronder staan mijn gegevens. Met vriendelijke groet, Rob
Haarman.
René de Haas
NSV-1 1968-1974.
Ik heb op de NSV-1 (Heyendaalseweg) gezeten van 1968 – 1974 laatste jaar op de NSV-2 in de professoren
buurt. Heb nog wat klassenfoto’s kan deze doorsturen zodra ik een andere pc heb zit net in de overgang
naar windows 7 mijn oude pc herkend nu de usb poorten en alles wat ik daar in doe niet meer.
Rob de Haas
Destijds: Hazenkamp.
Wil van Hal
NSV-1 1946-1952.
Nog net 5 jaar kwam ik in de klas van Juf Klein Lankhorst. Op de klassenfoto, gemaakt
tegen het muurtje van de woningen aan de achterkant, is alleen de juf te onderscheiden.
Ot en Sien stonden op het programma.
Van juffrouw Doef (2e en 3e klas) herinner ik me een prachtige letter D (drukte) op het
bord. Stonden je initialen daaronder, dan moest je nablijven, meestal niet meer dan vijf
minuten. Meneer Kiestra was veel strenger in de vierde klas. Meneer de Bruijn leerde
ons blokfluiten in zijn vrije tijd.
Daarna de de 5e en 6e klas bij meneer Meester, Mees Kees avant la lettre, later getrouwd met juffrouw
Klein Lankhorst. Met Kees heb ik later menig tennispartijtje gespeeld bij Rapiditas.
We hadden de luxe van een eigen gymzaal en een handenarbeidlokaal. Voor gymnastiek gingen we soms
naar Sikkema in de Rembrandtstraat. Enkele jaren hadden we ook nog zwemles in het sportfondsenbad in
de Beethovenstraat. Laat ik de Sinterklaasviering niet vergeten in de gymzaal. In de zesde klas was het
mogelijk Franse les van meneer Spaan te volgen, maar dan moest je wel een uur eerder op school zijn. Dit
heeft in ieder geval mijn latere toekomst bepaald!
Naar school via de Archipelstraat, liepen we, dom als we waren door de korenvelden (nu de
professorenbuurt) van boer Jansen, die zijn boerderij had in de De Ruyterstraat. Vaak gingen we kijken naar
de militairen bij de kazerne en tussen de middag snel weer naar school om te voetballen op het veldje aan
de Curaçaoweg (nu volgebouwd).
Veel klasgenoten kan ik me goed herinneren, alleen de namen van enkele dames zijn vergeten.
Een leuke klasgenoot was John van der Rest. Hij gaf vóór de klas (verborgen achter een krant) commentaar
en vertelde grapjes. Naar school liep ik vaak met Jan Prakke en Hans Zegers.
Al met al niet wereldschokkend, maar voor mij een leuke tijd op de lagere school.
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Hans van Halen
NSV-1 1949-1955.
NSV-4 MULO 1955-1959.
Destijds:
Nu:

Nanda (Nanneke) Ham
NSV-4 1951-1962.
Destijds: St. Annastraat.
Nu: Hoogveldscheweg - Velp (NB).
Na NULO, vormingsklas huishoudschool Groesbeekseweg.
Apothekersassistente geworden. Getrouwd Kroon, 2 kinderen gekregen.
Vrijwilligerswerk, hobby'schilderen, tennis, lezen.
Enkele namen van klasgenoten die ik graag nog eens zou willen ontmoeten zijn: Corrie van Drumpt, Carla
van Zutphen, Jose Sanders, Betty de Haan, Margot de Haan.
Inmiddels heb ik drie klasgenoten/vriendinnen teruggevonden! Erg
leuk, het is alsof je elkaar gisteren nog gesproken hebt,zo
vertrouwd! Alleen Jose en Margot hebben nog geen contact gezocht,
wie weet doen jullie nog een poging? Waarschijnlijk zal ik dan met 2
oud-klasgenoten aanwezig zijn.
Corry van Drumpt & Betty de Haan & Nanda Ham 2014.
Juf & docente Cor den Hartog
NSV-1 ca. 1955-1960.
NSV-4 1960–1980.
Van Jan Bergakker. Juf. Den Hartog (Lorre) vak Engels. Was ongehuwd. We hebben een
paar weken achter elkaar ieder weekend een bosje bloemen laten bezorgen. Van een
“stille minnaar”. Volgens mij een actie met Barry Broere.
Van René Martens. Juf De Hartog, bijgenaamd Lorre, een alleraardigst mens. Ik kende
haar al van NSV-2 waar zij tegenover de school in de Luipaarstraat woonde, zij gaf o.a.
Engels op de MULO.
Paul van Hattum
NSV-3 1967-1968.
NSV-2 1968-1970.
NSV-3 1970-1974.
Destijds: Adagiostraat 42.
Nu: Leliestad.
Hallo René, ik heb mijn moeder gevraagd of ze nog klassenfoto's heeft. Die heeft ze
waarschijnlijk allemaal nog, maar ze liggen op zolder achter een schot waar mijn broer
tijdelijk zijn halve huisraad voor geparkeerd heeft in verband met een komende verhuizing.
Daar kunnen we dus pas later in het jaar bij. Ik zal mijn zus en broer die daar ook op school gezeten
hebben nog eens vragen, maar ik schat in dat de foto's zijn allemaal in het ouderlijk huis zijn
achtergebleven.
Ik heb wel wat nadere informatie over de NSV-3 in mijn achterhoofd
teruggevonden. De school is in 1967 begonnen met twee lokalen in
het gebouw van een andere lagere school aan de Symfoniestraat.
Het gebouw stond op de plek waar nu bomen en zand te zien zijn.
Neerbosch-Oost was toen een nieuwbouwwijk in aanbouw waar veel
huizen nog niet eens af waren of niet nog bewoond. Ik zie op jullie site
steeds "Neerbosch" genoemd worden als naam van de wijk, maar
Neerbosch was een dorp aan de andere kant van het kanaal. De wijk heet Neerbosch-Oost.
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In één van de twee lokalen van de school zaten in 1967 klas 1 en 2 en in het andere lokaal de klassen 3 tot
en met 6. Ik zat in klas 1 en mijn zus in klas 2. Onze juf. Van Gasteren, is in de loop van het jaar met
pensioen gegaan. Haar vervanger kwam net van de Pedagogische Academie en kon zo'n dubbelklas
duidelijk niet aan. Die heeft het schooljaar dus ook niet volgemaakt, waarna we een derde juf kregen. De
klassen 3 tot en met 6 hadden les van Ben Companjen, het hoofd van de school.
Mijn ouders vonden die onderwijs situatie niet zo geschikt voor mij en daarom heb ik klas 2 en 3 op de NSV2 gezeten. Een flink eind fietsen dus. Mijn zus is op de NSV-3 gebleven.
Toen de school verhuisde naar een eigen gebouw aan de Bazuinstraat
mocht ik weer terugkomen in mijn oude klas. De onderwijzer van die
klas heette Wim Scheepens. Hij had die klas het jaar ervoor ook als
derde klas gehad en is ook het jaar erna meegegaan naar de vijfde
klas. Het jaar daarna moest hij die klas afstaan aan Ben Companjen.
Hij heeft toen ontslag genomen en is leraar geschiedenis op een
middelbare school geworden.
Tegenwoordig ben ik freelancer in de ICT en JAVA specialist. In mijn
vrije tijd vlieg ik met sportvliegtuigjes rond, soms vergezeld van
kinderen met een chronische aandoening die zijn aangemeld bij de Stichting Hoogvliegers.
Verder herinner ik me een onderwijzer die Kuiper of Kuipers heette en mijn kleine
broertje heeft nog les gehad van juf Joyce Hüpscher. Haar dochter is de actrice
Nadja Hüpscher die ook uit Nijmegen komt.
Namen van klasgenoten die ik me nog herinner: Roel Bosch, Richard Brands, Rob
Aalbers, André Kok, René van Kolk, Jeanette Buys, Anita Kregting, Claudia Kregting
(geen familie van elkaar), Philip Sonke, Peter Jansen of Janssen, Wim de Wijn. Ik
ben dus meer dan de helft vergeten, maar misschien dat de foto's nog wat herinneringen terugbrengen.
Na de zesde klas zijn wij in de zomervakantie verhuisd naar Friesland en ben ik alle contacten met mijn
oude klasgenoten kwijtgeraakt. Ik lees op jullie site dat de NSV-3 niet lang heeft bestaan, maar op het
moment dat wij vertrokken in 1973 waren er nog geen plannen om de school op te heffen en was Ben
Companjen nog steeds het schoolhoofd. Groet, Paul van Hattum.
Ed Hazebroek
NSV-?.
Destijds:
Leuk initiatief! Heb je ook een idee hoe je de mensen bereikt die niet geregistreerd zijn bij Schoolbank.nl?
Wellicht via LinkedIn te bereiken?
Bennie van Heerde†
Destijds: Heijderijkstraat.
Bennie is circa 1980 overleden.
Jan van Helden
NSV-1 1842-1948.
Destijds:
Nu: Waalkade Nijmegen.
Van Jan ontving ik leuke foto’s van het schoolreisje
naar Alkmaar en strand bezoek uit 1946.
Daarna naar HBS-A Bijleveldsingel. Na zijn
gymnastiek LO opleiding in Den Bosch (1962-1990)
o.a. verbonden geweest als leraar aan de PABO Groenewoudseweg.
Daarna met vroegpensioen en vele jaren als reisleider gewerkt, veelal
naar o.a. Azië en 2e wereldoorlog bezoeken in Duitsland voor
Amerikaanse gasten. Tegenwoordig nog steeds actief voor
rondleidingen in Nijmegen.
1943 Kalorama mars met: Jan van Helden, Jan ?, Adrie & Dick
Hilbelink.
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Helene Hendriks
NSV-1 1961-1965.
Destijds:
Nu:
De vriendinnen Els Verwoert† &
Helene Hendriks 2016.

Ineke Hermsen †

NSV-4 MULO 1965-1966.
Overleden.
Was vriendin van Yvonne Heijnen.

Annette Heijnen
NSV-4 MULO 1962-1965.
Destijds:
Nu: Zevenaar.
Hallo René. Op dit moment werk als administratief medewerker bij een computerzaak wat heel leuk is. Thuis
woon ik nog met twee van de vijf kinderen. Drie zijn al de deur uit ,de twee jongste zijn nog aan het
studeren.
Weet weinig van de ulo-jaren toen nog driehuizenweg.
Yvonne de Boer en Yvonne Verhallen en niet te vergeten Sonja Timmer dat zijn de enige namen die me
meteen te binnen schieten. De leraren Dhr. Kasteel die altijd in zijn oren zat en Zonnenberg de gymleraar.
Wat ik me verder nog herinner de schoolreisjes naar Amsterdam, een rondvaart door de grachten en een
keer kersen eten in een boomgaard waarschijnlijk ergens in de Betuwe.
Dat is het eerste wat bij me op komt, wie weet die dit ook nog herinnert mij kan helpen om meer
herinneringen op te halen, ik zou het erg leuk vinden.
Ik krijg er steeds meer zin in om te komen. Zal me zo snel mogelijk in laten schrijven. Komen er veel van
onze klas, dat je weet!
Menno Heijnen†
NSV-4 MULO.
Overleden 17 mei 2012. Gehuwd Trees Jansen†.
Yvonne Heijnen
NSV-1 1956-1962.
NSV-4 MULO 1964-1968
Nu: Den Haag.

.

Sinds 1,5 jaar verhuisd, zoon en dochter, nu in Den Haag
waar ook haar dochter
woont. Al lang
gescheiden. Daarvoor
in Nijmegen en Zevenaar. Zij heeft ook nog veel contact met Ingrid
Hofman uit Beek Ubbergen.

Yvonne Heijnen & Yvonne Verhallen & Ben Verwayen
& x & Jan Boekhoorn 2014.
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Sylvia Hoeboer
NSV-4 MULO 1965.
Nu: Harderwijk.

André Hoegen
NSV-2 1959-1960.
HBS-A Bijleveldsingel 1961-1966.
Sociale Academie Rotterdam.
Destijds: Bottendaal.
Nu: Jonkerbos.
De NSV-2 school die er nog steeds staat, maar dan uitgebreid. Ik
woon er sinds mei 2014 zelfs in de buurt het fraai Jonkerbos, na
circa 45 jaar in Rotterdam te hebben geleefd.
Mijn opa woonde lekker dicht bij de school, waar ik regelmatig naar toe ging om naar verhalen uit diens
leven te luisteren.
Kijkend naar de foto van NSV-2 klas 6a 1959-1960, zie ik bekend klinkende namen, en een paar herkenbare
gezichten. Natuurlijk zit daar mijn tweelingbroer René naast mij, die zo de pest had aan onderwijzer Blom
vanwege zijn hardhandig optreden.
Loes Kantelberg, maar vooral Dineke Pol meen ik te herkennen. En van de jongens: Dick van Vooren,
vooral ook omdat hij om de hoek in Bottendaal woonde.
Deze schooltijd lijkt langs langs mij heen te zijn gegaan.De klemtoon van indrukken toen die later op mij
van invloed waren, lag in de thuissfeer. School was voor mij blijkbaar een noodzakelijk gebeuren waar ik
zonder kleerscheuren door heen moest zien te komen
In 1961 naar de HBS-A aan de Bijleveldsingel. Later heb ik begrepen dat hoofdonderwijzer Brouwers vond
dat de MULO voor mij het geschikte vervolg was, maar dat mijn moeder daar een stokje voor stak.
De eerste klas van de HBS moest ik overdoen; zou de hoofdonderwijzer toch gelijk hebben gehad? Het was
een aansporing om van studeren serieus werk te maken, en ik slaagde voor het eindexamen in 1966.
Om de periode van een jaar naar de vervulling van de militaire dienstplicht te overbruggen, was ik een
poosje koksmaat op een kustvaarder. Dat liet een blijvende indruk op mij achter. Aan die periode heb ik ook
veel gehad om de militaire dienst ongeschonden door te komen. Ik werd er zelfs fourier.
Toen de Sociale Academie in Rotterdam, en daarna 6 jaar maatschappelijk werk. Vervolgens iets totaal
anders: parketsecretaris, een functie die ik 25 jaar vervulde.
Wauw, wat heb ik een geluk gehad in mijn leven: wat een mooie
banen! Gewenst kinderloos gebleven, had daar in Rotterdam ook een
mooi gedeeld leven.
En nu zou ik het leuk vinden om tijdens een reünie nog jeugdig
schoolleven op te halen, waarbij klasgenoten mij misschien toch
helpen aan herinneringen.
2018 nov - Familie Hoegen: André, Dick vd Vooren , Ingrid, Yvonne,
René.
Sylvia Hoegen
NSV-1 1964-1970.
Destijds: Bottendaal.
Nu: Bathmen.
Ik ben Sylvia Hoegen, geboren 7 december 1957 te Nijmegen.
Mijn lagere school periode op de NSV-1 herinner ik mij als spannend, ik
hing erg aan juffrouw Dimmendaal die als het ware mijn tweelingbroer
verving omdat ik niet bij hem in de klas mocht zitten. Men vond het
beter dat de tweeling uit elkaar gehaald werd. Dit was alleen de eerste klas hoor, maar juffrouw
Dimmendaal ging met mij mee tot aan de vierde klas (meneer de Jager?).
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Ik had een leuke vriendin op de basisschool Marleen Klaassen, maar helaas geen contact meer. Ik heb haar
na de lagere school niet meer gezien. Kan zijn dat Marleen ging verhuizen, maar dat weet ik niet zeker
meer. Met Ralph de Lange heb ik en met mijn broer Richard nog steeds contact en we lopen zelfs
gezamenlijk de Nijmeegse 4-Daagse.
Na de lagere school heb ik 3 jaar het Atheneum gedaan en toch maar terug naar de HAVO, omdat ik uitgaan
ook wel heel erg leuk vond. Na de HAVO ben ik direct gaan werken, eerst in het bankwezen, daarna de
uitzendbranche, papiergroothandel en nu als schoonheidsspecialiste, het werk dat ik nog steeds met veel
plezier uitvoer vier dagen in de week.
Ik ben naar Bathmen verhuisd toen ik 34 jaar was en daar woon ik nog steeds. Ik heb een zoon en die
woont in Nijmegen, waar ik dus regelmatig kom.
Pieter (Enno) Hoekstra
NSV-1 1941-1946.
Destijds:
Nu: Alsemberg – België.
Pieter schreef ook nog een stukje over de 2e wereldoorlog en de
bezetting van de school door de Engelse Infantrie, The Scottish
King’s Own Borders. Zie bij de NSV geschiedenis.

Beste René,
Dank voor je mail, ik ben inderdaad Pieter Enno (Piet) Hoekstra, geboren 23 juni 1934. Dat kan niet missen.
Natuurlijk heb ik geen bezwaar sommige van mijn herinneringen op te nemen, al zullen ze wel hier en daar
wat redactie behoeven. Eigenlijk heb ik het meest verteld over de tijd, dat er geen school was (1944/1945),
maar voor mij als buurtbewoner veel in en rond het schoolgebouw gebeurde.
Het is mij opgevallen, dat de verhalen over "vroeger" meestal pas beginnen rond 1948 en dat de aandacht
gaat naar NSV-2, en daarna. Begrijpelijk omdat er weinig NSV-1 veteranen meer zullen zijn.
Een foto heb ik nog niet gevonden, maar die stuur ik als hij boven water komt.
Tot later, beste groet, Enno.
Mooi, dat de reunie 2021 weer een succes was. Ik woon in de buurt van Brussel en vond even heen en weer
toch wat te veel en vreesde ook, dat ik van mijn leeftijdgenoten niemand zou treffen. Omdat ik zelf (al) 87
ben intrigeert mij de 88 jarige dame, die er wel was.
Dank voor de trouwe berichtgeving, beste groet, Enno Hoekstra.
Marjan Hofland Kas
NSV-2 1960-1962.
Ik heb van april 1960 tot juli 1962 deze school bezocht.
Zat in de klas van dhr.Vormeer en dhr. Bouwers.
Ingrid Hoffmann
NSV-4 MULO 1964-1968.
Destijds: Beek.
Nu: Cranburgstraat – Groesbeek.
1967 Deelneemster schooluitwisseling Jicin Tsjechië.
Na het Nijmeegs Lyceum overgaan naar de NSV 2e klas.
Destijds en nu: Ravensberg - Beek Ubbergen, gaat zomer 2014
verhuizen naar Groesbeek.
Nog steeds vriendin met Yvonne Heijen.
Gehuwd in Amsterdam en na de scheiding terug in Nijmegen Tolhuis. Na het overlijden van haar ouders
terug in het ouderlijk huis in Beek.
Avontuurlijk als zij is zelfstandig op nog jonge leeftijd per trein naar Geneve om daar o.a. acht maanden als
au-pair gewerkt. Zij werkt nog steeds met veel plezier in de thuiszorg.
Ingrid heeft een zoon en twee dochters en vier kleinkinderen.

De NSV Verhalen

6.61

Mariska Hogers
NSV-1 1963-1968.
Destijds: Flemingstraat.
Nu: Maria Hoop – Limburg.
Ik las de verschillende reacties. Jacques Schmoller, gaf
aan dat hij Irma Hogers kent. Dat is mijn 4 jaar jongere
zus en die is een paar jaar geleden aan een hart stilstand
overleden. Ze was getrouwd en had een dochter. Die 12
jaar was toen ze overleed.
Vriendelijke groet, Marinka Hogers
P.s. Heb ook aangegeven dat ik waarschijnlijk naar reünie kom.
Zelf woon ik tegenwoordig in Midden Limburg en werk als projectleider.
Veel van de namen komen mij onbekend voor. Waarschijnlijk andere klassen.
Ik ben in 1963 naar Nijmegen verhuisd. Ik kwam toen in de 2de klas en werd dat jaar 9. ( Ben van oktober
1954). Heb op NSV gezeten t/m de 6 klas. weet niet meer of het nu 6a of b was in ieder geval niet bij de
man die de muzieklessen gaf. Die kan ik me nog goed herinneren. Heb ook nog een keer mee gedaan aan
een van zijn filmpjes. Daarna ben ik naar de HAVO op de Nijmeegse scholen Gemeenschap gegaan. Toen ik
16 was, ben ik naar Loenen aan de Vecht verhuisd. Het spijt me maar ik heb een cursus op die dag en kan
dus niet komen.
Simon Homburg
NSV-1 1960-1966.
Destijds: Tafelberg – Berg en Dal.
Nu: Beuningen en Altea Spanje.
Twee kinderen Kitty en Simon Jr.
Simon Homburg is een van de zonen van Simon Homburg Sr. die de oprichter
was van Homburg bv te Cuijk en zijn bedrijf met succes verkocht in 1972 aan
Lyons in Engeland. Op 1 september 1975 begon Simon Homburg een vleesgroothandel en leverde vlees en
vleeswaren aan slagerijen en supermarkten. Vanaf 1980 kwamen er vleeswaren en snack fabrieken bij,
waar we wangen, worst spek, varkenssnippers en schouders zonder been aanleverden.
Hierna volgde ook de export naar derde landen via traders van o.a. poten, krabben, staarten en diversen
andere producten. Het bedrijf groeide door, er werd toen ook veel rundvlees uitgebeend ook o.a. voor derde
landen, in deze periode werkten er ca. 50 medewerkers bij Simon Homburg bv. In de jaren negentig kreeg
het bedrijf verschillenden tegenslagen door dierziektes o.a. BSE, MKZ, waardoor het genoodzaakt was te
reorganiseren. Simon Homburg Jr runt tegenwoordig het vleesbedrijf.
Inmiddels verwerkt het bedrijf zo'n 250.000 kg varkensvlees per week met ca. 15 medewerkers.
Marion Hordijk†
NSV-2 1956-1957.
Zus van Willem. Marion is overleden.

Willem Hordijk
NSV-2 1959-1960
Destijds: Vossenlaan.
Nu: Pennsylvenia – Amerika.
.

Hans Schoppert, Willem en Ineke Roseboom speelde samen vaak
piano bij Ineke thuis.
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Marianne Houtriet
NSV-2.
Nu: Woerden.
Gehuwd Kwakkernaat.
Hallo Riet, dat is lang geleden. Jouw actie geeft veel herinneringen. Leuk initiatief om een
reünie te organiseren. Ik zou niet weten waar Geesje en Janny op dit moment woonachtig zijn.
Ik wacht je verdere berichten af. Veel succes bij de verdere voorbereiding.
Guus Houtzager
NSV-4 MULO 1967-1968 klas-4.
Deelnemer reis Jicin Tsjechië.
Nu: Weezenhof –Nijmegen.
Voormalige directeur Kandinsky
college Nijmegen. Sindsdien interim
directeur op diverse scholen.
Enthousiast tennisser bij Smach70 en
stadgids in Nijmegen.
Guus Houtzager & Loes Duifhuizen 2016.
Frank Hoving
NSV-2.
Destijds: Wezenlaan.
Nu: Beverweg.
Tanja Hoving
NSV-2 1969-1974.
Destijds: Wezenlaan.
Nu: Zaandam.
Leuk een reünie! Ik probeer er zeker bij te zijn en zal mijn broer
Frank ook overhalen mee te komen. Ik zat op deze school van
1969-1974, mijn broer twee jaar later (nu zitten de kinderen van
mijn broer hier ook weer op school!)
Ik ben getrouwd met Freek Helder en moeder van 2 zoons van 16 en 18 jaar. Ik ben werkzaam als
secretaresse bij ingenieursbureau Royal Haskoning in Amsterdam.
Ik woonde destijds in de Wezenlaan (Hazenkamp), nu woon ik al weer ruim 23 jaar in Zaandam.
Mijn broer Frank woont momenteel op de Beverweg, zijn kinderen gaan ook naar de NSV (zijn oudste
dochter is nu net naar de middelbare school, zijn zoon zit in groep 5.
Frank vindt het ook heel leuk om naar de reünie te komen, ik geef hem hierbij op en stuur de uitnodiging
door. We verheugen ons erop, benieuwd of we nog mensen herkennen.
Wij woonden op nummer 70, schuin tegenover de st. Hubertusstraat. Als kinderen hadden wij toen veel
contact met de familie Kalf, zij hadden 3 kinderen, Marion, Janine en Jeroen, ze woonden volgens mij op
nummer 52, ik kan me alleen niet meer herinneren of zij nou ook op de nsv zaten, niet bij mij in de klas in
ieder geval.
Leuke herinneringen voor mij zijn wel dat mijn oma tegenover Fred Thannhauser woonde en dat wij hem
wel eens zagen als we daar op bezoek waren, vonden we heel spannend. Leuk vond ik ook dat de dochter
van Fons Bouwman ook de naam Tanja kreeg, ik zat toen denk ik in groep 7 en vond dat heel speciaal, want
ik kende geen andere meisjes die zo heetten. Grappig is dat Fons toen wij volwassen waren bij mijn broertje
in het tennisteam zat, zo bleef je altijd aan de school verbonden. Grappig is ook dat mijn schoonzusje nu
samenwerkt met Monique van de Berg, zus van Desiree die weer bij mij in de klas zat. Vorig jaar stond bij
ons ineens Timo Giling op de stoep (in Zaandam), die bij mij in de klas heeft gezeten. Ik herkende hem
niet, maar volgens hem zag ik er nog hetzelfde uit als vroeger.....was erg leuk om hem te spreken.
Nou, zo komen er steeds meer herinneringen terug. Het zal me benieuwen wie er allemaal verschijnen, lijkt
me erg leuk.
Nico Huiser
NSV-1 1965-1972.
Destijds:
Nu: Aldenhof Nijmegen.
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Wine van Huijzen
NSV-?.
Destijds:
Joke Hutzezon
NSV-4 MULO 1965.
Destijds:
Nu: Cuijk.
Ik wil wel in grote lijnen vertellen hoe het met mij gegaan is:
Ik ben nu bijna 43 jaar getrouwd met Frans Peeters, ook uit Nijmegen. We
hebben geen kinderen, wel een hond. Sinds een jaar of 5 ben ik gestopt met werken (o.a. 30 jaar in een
ziekenhuis gewerkt als secretaresse op de radiologie afdeling).
We wonen in de buurt, in Cuijk. Daar zijn we via Arnhem (5 jr) Nijmegen (2jr) Boxmeer (5 jr) Sambeek (27
jr) terecht gekomen.
Of ik naar de reunie kom weet ik nog niet. Ik heb niet zoveel herinneringen aan de Mulo tijd (voelde me niet
erg thuis op school). Sommige namen herinner ik me nog wel maar het is allemaal erg vaag. Ik vermoed
dat ik moeite had met aansluiting te vinden. Het is ook best wel ingrijpend om als 12 jarige van Amsterdam
naar Nijmegen te moeten verhuizen en alle vrienden en vriendinnen achter te laten.
Wil je de anderen de groeten van me doen (als ze me tenminste herinneren J)
Groeten van Joke en natuurlijk ook bedankt voor de leuke foto (trouwen Jan Boekhoorn), die had ik nog
nooit gezien.
Gerrit de Jager
NSV.
Destijds:
Nu:
Marcel Jansen
NSV-1 1964-1971.
Nu: Nieuwekerk a.d. Ijsel.
Na de NSV-1 lagere school ben naar de Mavo gegaan van de Nijmeegse Scholengemeenschap op de
Wedren. Van daaruit ben ik gaan werken bij de Douane te Rotterdam. Daar werk ik nog steeds. Na een
aantal interne en externe studie's ben werkzaam in het management.
Ik ben getrouwd met Kitty de Wit uit Mook en heb drie kinderen, Ralph 18, Kelly 14 en Tara 9. Mijn hobby is
nu duiken met perslucht in zee. Ik ben nu 45 jaar oud.
Hans Janssen (nu Lidner)
NSV-1 1969.
Destijds:
Nu:
Naar aanleiding van ons telefoongesprek heden avond zal ik je mijn gegevens
doorgeven. Mijn naam is Hans Lindner maar was destijds Hans Janssen. Ik heb een
achternaamwisseling gehad.
Ik zat in 1969 (meen ik) bij juffrouw Kater in de klas. Op de zwart wit schoolpleinfoto op
jouw site zit ik helemaal vooraan op de grond in het midden met een gedecoreerde trui
aan. Linksachter staat juffrouw Kater en 4e van rechts achteraan staat Audrey de Jager
(donker uiterlijk). Samen met Sabine (of Esther?) Funneman speelde ik het vaakst met deze twee meisjes.
Michiel van de Laar was ook een vriendje van me. Op de namenlijst komt Fönneman wel voor maar Michiel
en Audrey niet. Ook juffrouw Kater zie ik niet op de namenlijst staan en mijzelf (en mijn zus Josien)
overigens ook niet. Ik heb ook niet het idee dat een van de drie (Audrey, Sabine en juf Kater) aanstaande
zaterdag naar de reünie komt. Het is dan helaas voor mij onvoldoende interessant om te komen. (Als
slechts een van hen zou komen dan zou ik ook aanwezig zijn!). Mijn zus Josien zal waarschijnlijk wel
aanwezig zijn met de komst van Mw. De Jong. In ieder geval zal ik mijn contactgegevens aan je doorgeven
zodat bij een eventuele volgende reünie ik hopelijk van de partij kan zijn.
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Herman Jansen
NSV-2 1959-1961.
Destijds: Nimrodstraat.
Nu: Den Haag.
Hallo René. Ik stuitte toevallig op de website waarin een reünie wordt
aangekondigd op 12 november 2016 en op andere sites waarop veel
foto’s en gegevens staan van oud-leerlingen van NSV2.
Voor de aanvulling van al uw onderzoeksgegevens kan ik u misschien helpen door vier namen uit het
verleden naar 2016 te tillen, de vier kinderen van het gezin Jansen uit de Nijmeegse Nimrodstraat 131:
Ineke (1947), Marijke (1949) en de tweeling Rudy en Herman (1951).
Mijn broer Ruud (zie hieronder) en ik staan op de NSV-2 klassenfoto’s 1959-1960 (klas 3) en 1960-1961
(klas 4). Wij zijn na de zesde klas verhuisd naar Tongeren (België, vader bij de NAVO). Moeder is 89
geworden (1920-2009) en vader 52 (1914-1967).
Ik – Herman - werd na een net niet afgemaakte opleiding MO-A Engels ambtenaar (kort), reisleider
(kort) en journalist (vanaf 1978), bij Dagblad Het Binnenhof, de Haagsche Courant en AD Haagsche
Courant. Ben officieel met pensioen, maar werk als freelance-eindredacteur voor o.a. de weekkrant Den
Haag Centraal en uitgevers van boeken. Ben sinds 2001 getrouwd met iemand uit het onderwijs, SBO,
(Patty). Geen kinderen, wel twee katten. Wij wonen in Den Haag, vlak bij mijn zus en bij Kijkduin. Ik zat
destijds in de klas bij o.a. Marian Tolk, die op de websites aan het woord komt, en bij Dick van Lith, de
broer van Hans, die ook her en der opduikt.
Ineke werd verpleegster, trouwde een militair van de KMA,
verhuisde naar o.a. Duitsland en België en woont nu met deze
(gepensioneerde) NAVO-man in Den Haag. Drie kinderen, vijf
kleinkinderen.
Ik hoop dat ik u niet heb verveeld met deze familiegegevens. Met
vriendelijke groet, Herman Jansen.

Marijke Jansen†
NSV-2 1954-1959.
Destijds: Nimrodstraat.
Marijke (ik las ergens dat ze naar Teggelen verhuisde, klopt
niet) werd na Schoevers reisleidster en secretaresse.
Naaststaande foto is vermoedelijk uit 2005. Een paar jaar later
kreeg ze een zware hersenbloeding en sindsdien zit ze in een
rolstoel en heeft dag en nacht verpleging nodig. Ze begon na
haar opleiding op Schoevers als reisleidster voor Neckermann op Ibiza, huwde een Duitse reisleider en
werd later topsecretaresse in Hanau, bij Frankfurt. Nu zit ze als weduwe in een verpleegtehuis in
Bruchköbel in Duitsland, haar man is onlangs overleden. Geen kinderen.
Merel Jansen
NSV-2 1977-1978 Klas 6a.
Destijds: Hazenkampseweg.
Nu: Breda.
Iets over vroeger:
Na de NSV heb ik HAVO en VWO gedaan op het Canisius College, aansluitend 4 maanden Frans
gestudeerd aan de RU. Bleek niets voor mij daarom aansluitend 6 maanden naar Israel als aupair.
Vervolgens HBO Facility management afgerond in Wageningen waar ik Olaf Vos heb leren kennen bij
studentenvereniging Ceres. Tijdens deze studie 6 maanden stage gelopen in Kenia.
Na mijn studie in West-Brabant terecht gekomen waar ik mezelf met meerdere post-HBO opleidingen heb
'omgeschoold' tot HR-professional. Inmiddels werk ik al zo'n 15 jaar in Rotterdam als HR-adviseur en
woon in Breda met mijn man met wie ik zo'n 25 jaar samen ben.
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Ruud Jansen
NSV-2 1959-1961.
Destijds: Nimrodstraat.
Nu: Delft.
Ruud, tweelingbroer van Herman Jansen. Zie hierboven.
Rudy deed de IVA-opleiding in Driebergen en werkte tot zijn
pensioen bij een VW-dealer. Woont nu in Delft met partner. Eén
zoon, twee kleinkinderen.

Esther Janssen
NSV-2 1958-1964.
NSV-4 1964-1966.
Destijds: Uilenborgstraat – Hatert.
Nu: Vught.
Bij toeval stuit
nov. 2018. Als
Wij zijn: Hetty
Wolfsstraat en

ik op jouw site over een reünie van de NSV op 3
het mogelijk is willen Hetty en ik er graag bij zijn.
van Amerongen, geboren 14 sep 1952, wonende
Esther Janssen, geboren 22 jan. 1951, wonende in

Hatert.
Ik ben Esther (Spoelstra) Janssen en in 1961, in de 3de klas van de NSV-2, Lamastraat, gekomen, bij
meneer Reijnders. Wat een aardig man, qua persoon maar qua
lesgeven, een verademing.
Daarna naar de NSV-4 mulo, Driehuizerweg, samen met Hetty van
Amerongen en Maud de Graaff. We trokken veel met elkaar. Met
Hetty heb ik nog steeds contact. In 1968 ben ik, voortijdig, van
school gegaan doordat we naar Brabant verhuisde. Nu woon ik al
ruim 45 jaar in Vught, ben getrouwd met Henk en heb 2 kinderen en
3 kleinkinderen. Tot aan mijn pensionering heb ik bij Van Lanschot
Bankiers in Den Bosch gewerkt.
Hetty en ik zijn nog steeds dikke vriendinnen (al meer dan 50 jaar) en willen graag weten hoe het leven
van andere klasgenoten gelopen is. Wij denken met veel plezier terug aan de schoolperiode.
René Jeetje, wat leuk allemaal. Zou het ouder worden daar wat mee te maken hebben?
Bij de foto met meneer Reijnders wordt Sylvia genoemd, volgens mij is dat Sylvia van Gemonde uit de
Nimrodstraat. Van Boudewijn is het volgens mij Bastiaansen, weet ik niet zeker. Ik heb helaas heel weinig
foto’s uit die tijd. Als kind heb ik een turbulent leven gehad, veel verhuist, er is daardoor nogal wat
verloren gegaan. Ik heb wel drie foto’s van een sportdag juni 1967. Op de foto herken ik, behalve mezelf
Annette van Engelenburgh, Maud de Graaff, Anja van Bruchem, Sonja van Slageren enz. Ik heb ook nog
een schoolfoto, helaas geen jaar bekend, samen het mijn zus Helen. Zij is in 1999 overleden.
Hetty is ook aan het zoeken naar foto’s, deze krijg je zo snel mogelijk. Ook zal ik meer achtergrond info
geven van mezelf enz.
Josien Janssen
Mieke Overeem & Josien Janssen 2014.
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Steffie de Jong†
NSV-2 1963-1970 Docente.
Destijds:
Nu:
Steffie tijdens de reünie
november 2014.

Hans Peter Jung
NSV-1.
Destijds: Van Haapsstraat – Nijmegen.
Nu: Veerweg - Afferden Limburg.
Van mijn moeder kreeg ik een kranteknipseltje van een aanstaande reünie van de NSV. Ik neem aan dat
deze ook geldt voor de NSV1? Is de bijeenkomst overdag of savonds? Succes met de voorbereidingen!
Bregina Kersten

NSV-2 1969-1970.
Contact via Rob Bos.
Wat ik zo zie in de bijgevoegde lijst ben ik een van de weinigen die nog heel erg dicht
in de buurt woont ( mijn gegevens kloppen dus nog). Kun je saai vinden maar och dat
valt wel mee met mij geloof ik ;-))
Op zich lijkt het mij erg leuk om iedereen eens te zien en spreken ( enkelen heb ik
een paar jaar geleden gezien en gesproken maar de anderen te zien lijkt me ook erg leuk). Als ik op
de site kijk lijkt het me wel een massale bedoeling te (kunnen) worden en of ik daar nu op zit te
wachten?. Ik zou best willen komen maar eigenlijk alleen als ik ook zeker weet dat er velen met mij
komen dus ik wacht de berichtgeving nog even af.
Folkert Ketel
NSV-2 1963-1971
Petra Ketel
NSV-2 1961-1967.
Destijds: Meloenstraat.
Nu: Veenhoopsweg – Smilde.
Gehuwd Sprik.
Docente Roc Drenthe in Assen, 2 dochters (26 en 29) advocate in
Enschede en Phd in Glasgow. Antiekzaak De Pijpenla in Smilde als
nevenactiviteit. Tot mijn grote spijt kan ik 8 november niet met
mijn broers naar Nijmegen afreizen voor de reünie. Mijn man
geeft de zg Kapiteinslezing in Pekela en als toegewijd echtgenote moet ik daarbij zijn. Ongelooflijk dat twee
evenementen op hetzelfde moment plaatsvinden.
Voor je database zal ik je mijn gegevens doorgeven, want ik ben wel zeer geïnteresseerd in mijn oudklasgenoten. Met sommigen heb ik via Facebook contact.
Ik ben de oudere zus van Folkert en Onno Ketel en heb als Petra Ketel van 1961 tot 1967 op de NSV-2
gezeten. Ik heb daar prettige herinneringen aan overgehouden. De foto's die ik zelf heb, staan ook op
Schoolbank. Wellicht dat ik nog een paar foto's van Rhederoord heb.
Na de NSV ben ik met Ingrid Steenpoorte en Ineke Verver naar de MHBS gegaan. Mijn vader werd in die tijd
wethouder van Nijmegen en na een voortijdig einde van die functie, zijn wij naar Assen verhuisd. Dat was in
1972. Daar hebben we de middelbare school afgerond.
Ik heb daarna de lerarenopleiding in Leeuwarden gedaan en sinds 1981 ben ik docente Nederlands aan het
ROC Drenthe. Zeer betrokken bij onderwijs vernieuwing en in dat kader kom ik nog wel eens bij de HAN in
Nijmegen.
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Nijmegen zit in mijn hart en ik ben nog steeds een zeer fanatieke NEC-supporter. Mijn leerlingen kennen
mijn zwakte. Ik heb nog contact (gehad) met Ineke. Verver. Zij heeft een eigen bedrijf in Breda
Ingrid Steenpoorte, die helaas geestelijk ernstig ziek is en Marijke Brian. Zij is arts in Zevenaar.
O ja..in Leeuwarden kregen wij college van Cees t Hart, bij wiens zus ik in de klas heb gezeten. Jobien t
Hart. Cees is inmiddels een zeer gewaardeerd auteur. Zij woonden vlakbij school, dus wellicht heeft hij zelf
ook op de NSV gezeten.
Helaas kan ik 8 november niet aanwezig zijn. Mijn man is net als jij bezig met familieonderzoek. Dat heeft
veel onderzoeksmateriaal opgeleverd, vooral over de grote zeevaart. Uitgerekend op 8 november om 15.00
houdt hij over dat onderwerp de jaarlijkse kapiteinslezing in Oude Pekela, over zes generaties Pekeler
kapiteins. Daar kan ik niet ontbreken, al was het maar vanwege de technische ondersteuning.
In Nijmegen woonden wij in de Meloenstraat, in Hees. Hoewel iedereen naar het katholieke onderwijs ging,
hebben mijn ouders gekozen voor het openbaar onderwijs. Het was voor ons een eind fietsen. We bleven
dan ook op school over. We waren samen met Ingrid en Boudewijn Steenpoorte, met wie ik nog steeds
contact heb. Ook heb ik via Facebook nog contact met Ineke Verver, die nu als Ineke Brinkman in Breda
woont. Ik heb van Rob begrepen dat zijn jaargang een eigen facebookpagina heeft.
Carla Klaassen

NSV-4 MULO 1967.
Destijds:
Nu: De Savornin Lohmanstraat – Noordwijkerhout.
Deelneemster reis Jicin Tsjechië.
Hierbij een foto van
mij 2013. Er moet
ergens een klassefoto zijn maar die ben ik nog niet
tegengekomen. Wel heb ik een foto gevonden van vijf
klasgenoten die het huwelijk van de tekenleraar Jan
Boekhoorn hebben bijgewoond. Deze is genomen op
het stadhuis in Nijmegen in 1966.
Vlnr: ikzelf, Joke Hutzezon, Puck Brittijn, Hermine
Bharos en Han Casteleijn.
Woon sinds 1968 niet meer in Nijmegen. Ben getrouwd met een buitenlander en werk op een
internationale school sinds 1990.
Hi Rene, dank voor de klassenfoto, die was ik namelijk kwijt. Het is geloof ik de enige waar ik ook
opsta. Ben mijn hersenen aan het pijnigen om me namen te herinneren.
Ruim 40 jaar is wel heel lang geleden. In ieders leven is zoveel gebeurd. Sommige mensen zijn
totaal niet veranderd, anderen herken ik nauwelijks.
Ik heb mezelf op een Jicin foto herkend aan de schoenen. Dit waren
bruine moccasins en ze passen nog steeds! Ze liggen in de auto voor
het geval ik ze nodig heb. Oersterk leer.
Wat een speurwerk moet je zo verrichten. In elk geval een leuk
tijdverdrijf. Rene, dacht dat ik al had vermeld dat ik zou komen. Bij
deze dus.
Carla Klaassen & Hans van Emden & Riet Bos
& Hetty Pels & Wilma Bos 2014.
Corrie Klijselij
NSV-1 1930.
Beste Rene. Met veel plezier las ik de verhalen omtrent leerlingen en leerkrachten
van de verschillende NSV scholen. Op Noviomagus vond ik enkele foto’s van NSV-1
uit de jaren 30, dus nog niet zo lang na de opening van de school.
Het betreft de grote foto die ook bovenaan de site ”110 jaar NSV” prijkt. Op deze foto
staat mijn moeder, Corrie Klijselij als nr. 6 van het laatste fotodeel. Op deze foto zijn
weinig namen bekend. Het betreft leerlingen van 5 t/m 15 jaar, blijkbaar was er toen al en soort ULO.
De leerlingen zijn globaal geboren tussen 1920 en 1930.
Het gezin woonde destijds in Brakkenstein en de kinderen zaten op de Katholieke School. Mijn oma
kreeg echter heibel met de nonnen en plaatste de kinderen op de NSV aan de Driehuizerweg.

De NSV Verhalen

6.68

Het betreft vier kinderen Klijselij te weten: Thea (1921), Henk (1922), Corrie (1924) en Jean (1930).
Het is lastig de andere drie kinderen op de foto te herkennen. Heeft iemand uit deze leeftijdscategorie
zich aangemeld voor de reünie en zo ja, zou ik met een van hen in contact kunnen komen? De
leeftijdsgroep is 90+ dus zoveel mensen zullen er niet meer in leven zijn.
Alvast hartelijk dank, vriendelijke groet, Laura de Schepper-Rikken.
Gerrit Klomp
NSV-1 1949.
NSV-4 MULO 1955-1959.
Destijds:
Nu: Dingostraat.
Bij toeval kom ik er vanavond achter dat jullie vandaag een reünie hebben georganiseerd. Inderdaad
bij toeval omdat ik via hazenweb en hazenkamp op jullie side terechtkwam. Ik begrijp niet waarom ik
niet op jullie lijst voorkom: Mijn naam is Gerrit Klomp geboren 31 januari 1943; ik heb van 1949 t/m
1959 op de NSV-1 gezeten, eerst de lagere school en daarna de Mulo.

Gerrit & Marianne Klomp 2016.
Ik heb op jullie lijst een groot aantal oud klasgenoten gezien. Jammer
dat ik een en ander pas nu vanavond moet ontdekken. De laatste
reünie welke ik heb mee mogen maken was ergens in de jaren tachtig
in De Vereniging aan het Keizer Karelplein. Ik verzoek jullie mij op te
nemen in jullie bestand.
Howard A. Klooster
NSV-2 1965-1971.
Destijds: Alligatorstraat.
Nu: Hong Kong – China.
Werk: Philips, Electrolux(Zanussi), Sharp. Heb nu mijn eigen bedrijf Howard Industries
en ben woonachtig in Hong Kong/ china. Importeer, Champagne,Bordeaux wijn,
zonnebanken en collageen machines in China.
Wij woonden Alligatorstraat. Mijn broer Harold is 4 jaar ouder zat ook ok NSV.
Mijn schoolbankprofiel zegt genoeg denk ik, het gaat mij goed in China.
Marlies van der Klugt
NSV-1 1959-1965.
Destijds: Postweg.
Nu: van Goltsteinstraat – Nijkerk.
Ik zat op NSV-1 van 1959 t/m 1965. Ik heb
twee klassenfoto's uit die periode; een van de
4e klas van mijn broer Rob van der Klugt en
een van mijn 3e klas met juffr. Dimmendaal.
Er moet nog een Carmen Verbeet en Loes de
Jong en Marjon ten Hoedt in die klas hebben gezeten, maar op de foto weet ik niemand aan die namen te
koppelen. Ik heb namelijk nog een poesiealbum waar ik die namen uit heb gehaald; staat bij: je
klasgenootje. Zodra ik weer nieuws heb geef ik het door.
Ieneke Koelman
NSV-4 MULO 1964-1966.
Destijds: Malden.
Nu: Graadt van Roggenstraat – Nijmegen.
Gehuwd: van Arnhem.
Hier nog een late reactie. Sorry, maar ik ben met veel andere
dingen bezig geweest. Allereerst nog hartelijk bedankt voor jullie
fantastische organisatie van deze reünie. Het moet een enorme kluif
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geweest zijn en erg veel tijd en inzet gekost hebben. Ik heb me prima vermaakt. Ook de (eventuele)
volgende reünie in 2016 houd ik in mijn gedachten.
Ik hoop alleen dan dat er wat meer bekenden uit mijn 3 jaren (1x de derde klas in 1964 en 2x de vierde
klas in '65 en '66) van de MULO komen. Toch heb ik met o.a. Jan Boekhoorn, Yvonne Verhallen, John
Verwayen en Egbert Sloet een gezellige dag gehad. Ook nog samen met jullie heel gezellig gegeten daarna.
Het was best grappig om ook de toenmalige 6de klas van NSV-2 van Fons Bouman uit 1970 weer te zien
omdat ik in die tijd met hem getrouwd was en zij allemaal in oktober 1970 op kraamvisite kwamen na de
geboorte van onze dochter Tanja. Zojuist heb ik de hele middag achter mijn pc gezeten en alles gelezen en
bekeken. Erg leuk al die levensbeschrijvingen bij de namen met foto's. Ik heb de PDF bestanden
opgeslagen, leuk om nog eens alles na te kijken.
Veel bijzonders heb ik persoonlijk niet meegemaakt. Ik kwam pas in de derde klas op de NSV school en
deed tweemaal de vierde klas. Nooit spijt gehad daarvan want ik vond het een heerlijke school. Veel plezier
gehad.
Doordat ik met Jaap en Gerard de Glopper bevriend raakte, die toen nog in Malden woonden met vlakbij in
het Maas-Waalkanaal hun zeilboot. Ik lag meer op het water dan in de boeken en zakte natuurlijk het eerste
jaar in de 4e dan ook met echt een toto uitslag. Jaap was al een jaar eerder van school maar Gerard (ik
dacht, samen met Wouter Maertens) deed na zijn eindexamen nog
een jaar extra voor de B-vakken en zo raakte ik dat jaar 1964-65
bevriend met hen.
1965 Wille Geveke & Jaap de Glopper
Ook weet ik nog dat toen ik (’64 en ’65) in Malden woonde, ik als
eerste meisje met een brommer op school kwam en heerlijk met de
jongens o.a. met Gerrit van Essen door de bossen croste.
Verder ben ik vlak voor mijn eindexamen van school gestuurd door
dhr. Betlem, aangemoedigd door Joop Demon, omdat ik iets
onnozels in een ton buiten had aangestoken. Ik weet nog alleen dat Peter Heijnen er bij stond, de andere
namen weet ik niet meer. Mijn ouders stonden altijd achter de beslissingen van de school, maar deze straf
vonden ze toen niet te accepteren. Dat werd dus veranderd in 500 strafregels... schrijven. Ook belachelijk
maar dat kostte toen dus geen schooldagen.
2018. Hallo René, hier weer eens een berichtje van mij.
Helaas kon ik niet bij de laatste reünie zijn en heb je mail doorgenomen zojuist. Van de namen van de
MULO-gangers ontbreken nog wat namen.
Om te beginnen van mijzelf: Ieneke (van Arnhem) – Koelman, Tanja Bouman, dochter van Fons Bouman en
mijzelf en de oudere zus van Niels Bouman. Fons is mijn ex-man en was hoofd van school NSV-2 en schrijf
je zonder W er tussen.
Zover ik weet heb ik je een aantal jaren geleden mijn (oude) gegevens allemaal doorgegeven.
Ikzelf zat op de MULO in de jaren ’60 en Tanja natuurlijk veel later op de basisschool 2 Lamastraat bij haar
vader en broer.
Ook de 2 oudere broers van Joke de Glopper n.l. Jaap en Gerard de Glopper hebben vlak voor en met mij op
de MULO gezeten en ik dacht ook nog op de lagere school.
Van mij en Gerard de Glopper zijn foto’s op mijn Schoolbanksite bij het afscheid van Dhr. C. Betlem.
Verder nog een grote foto met veel leerlingen van de MULO, gemaakt door de krant, in de jaren ‘63-‘64 bij
een “schoolstaking” omdat we ergens geen vrij voor kregen. Ik dacht met de carnaval of iets van ijsvrij.
Ook staan er nog een paar foto’s met andere MULO oud-leerlingen op mijn Schoolbankpagina.
O.a. ene Thora Wijnschenk? die volgens mij al overleden is.
Van Hanneke Brouwer (dun gedrukt, dus geen gegevens) weet ik dat ze eerst de Pabo heeft gedaan en
daarna hier in Nijmegen bij de politie heeft gewerkt. Is getrouwd met Piet Sanders die ook bij de politie
was. Ze wonen in Tolhuis 20-26. Daar heb ik nog contact mee.
Dan is er nog een Peter Heijnen, die toen op de Groesbeekseweg 40 woonde.
Wil je nog wat duidelijkere verklaringen dan kun je mij altijd bellen. Ik hoop dat je de ontbrekende namen
kunt toevoegen aan de al lange lijst. Het zou fijn zijn om er bij te staan voor als iemand contact zou zoeken
wat al een paar keer gebeurd is.
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Jan van der Kolk†
NSV-4 MULO Docent
Destijds: Uiterdijk – Zoelen.
Van Conny Moolhuijzen: Nog iets vergeten; leraar Jan van
der Kolk leeft nog maar woont niet meer in Zoelen. Zijn
vrouw is overleden en hij heeft een Duitse vriendin bij wie
hij de helft van het jaar vertoeft. Hij woont 700 km van de
Nederlandse grens en de rest van het jaar in Spanje, dus weinig kans
dat ie komt. Hij is inmiddels wel op de hoogte.
Foto 1967: Juf ??, Jan van der Kolk† en Jan Boekhoorn.
Dick Konijnenberg
NSV-2 1965-1972.
Destijds:
Nu: De Slinger - Beuningen.
Na de lagere school ben ik naar de MAVO in de Pater Brugmanstraat gegaan maar talen
waren niet mijn sterkste vak en een jaar later ben ik overgestapt op de LTS op de
Kronenburgersingel. Na de LTS ben ik naar de MTS elektrotechniek gegaan aan de
Hatertseweg. Na mijn studie ben ik gaan werken
bij PTT -Telekom en daar heb ik 25 jaar als
projectleider in de aanleg van telefoon en glasvezelnetten gewerkt, in
die tijd ben ik gaan samen wonen met Inge en kochten we een
woning op de Slinger in Beuningen waar we samen nog steeds wonen.
Dick Konijnenberg & Fons Bouman 2014.
Na een grote reorganisatie bij KPN heb ik de overstap gemaakt naar
de NUON en ben werkzaam als projectengineer, het bedrijf is
inmiddels gesplitst en we heten nu Alliander en ik hoop het hier tot
mijn pensioen vol te houden. Mijn vrouw Inge en ik hebben inmiddels
een zoon van 22 jaar. We houden beide erg veel van zeilen en zijn dan ook bijna elk weekend op ons
zeiljacht te vinden. Niet erg spannend maar wel een rustig leven.
Mark Koning
NSV-2 1965-1972.
Destijds:
Nu: De Ververt – Wijchen.

Irma Kors
NSV-4 MULO 1956-1960.

2018 nov – Irma Kors & Mia Berfelo.
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Fred Kramer
NSV-1 1951-1958.
NSV-4 1958-1961.
Destijds: Verlengde Groenestraat.
Nu: Rijksstraatweg – Malden.
Gehuwd met Joke Lamers†, zus van
Teo Lamers van TLM Moto Guzzi
motoren, welke nu door hun zonen
Martijn en Michael wordt gerund.
1978-1991 Voormalig directeur OZO Windsurfing, de
grootste importeur van surfboards.
Met OZO is Fred grootondernemer geworden in
surfboards en toebehoren met vier jaar later grote
vestingen in Nederland en Duitsland. Hij koopt fabrieksvoorraden op en levert door heel Europa. Helaas valt
het doek in december 1991.
Later beleggings adviseur, als manager met een grote
manage in hun achtertuin aan de
St.Annastraat / Rijksstraatweg
Malden.

Janny Kroeze
NSV-2
1957-1963.
Destijds:

Nimrodstraat.
Nu: Gouda.
Gehuwd Koopman.
Na 3 jaar Nijmeegs Lyceum overgestapt naar 'De
Klokkenberg'. Afgestudeerd in 1972 en als
onderwijzeres gewerkt in Eelde Drente. Gehuwd
Koopman, na de geboorte van twee kinderen - dochter
en zoon en nu twee kleinkinderen 2006 en 2007 wederom gaan studeren. Van onze dochter Ineke
hebben we twee kleinkinderen. Floor van 8 en Bas van 7 jaar. Binnenkort zijn Jack en ik 41 jaar getrouwd.
Hobby's: Een keer per week golf ik met een vriendin en ik doe aan Tai-Chi.
Beste René, Met Riet Bos heb ik, na een berichtje van haar broer Rob, contact opgenomen. Zij mailde terug
dat jij mijn mailadres van haar hebt ontvangen. Ik weet nog niet zeker of ik kom. We gaan snel daarna op
vakantie. Wel zal ik contact blijven houden met Riet. Dat is in ieder geval een leuke bijkomstigheid van het
organiseren van een reünie. Ik heb verder geen contacten meer met oud klasgenoten. Zou het heel leuk
vinden Rudy en Herman Jansen te ontmoeten. Zij woonden in de Nimrodstraat tegenover ons. Ik ging er op
woensdag- en zaterdagmiddag altijd TV kijken in de vijftiger jaren. Had dus veel contact met deze familie.
Hun vader was officier bij de Landmacht en zij zijn dan ook weer verhuisd naar een nieuwe vestigingsplaats
van vader. Ik zie je informatie met plezier tegemoet.
Na de NSV ben ik naar het Nijmeegs Lyceum gegaan. Na het derde jaar HBS ben ik overgestapt naar de
HAVO-top van De Klokkenberg. De Klokkenberg heb ik in1972 afgesloten met mijn hoofdakte. Omdat mijn
toenmalige vriendje, mijn huidige echtgenoot Jack Koopman, in Groningen woonde en studeerde, heb ik een
baan in het noorden van het land gezocht. Ik heb van augustus 1972 tot en met juni 1975 gewerkt aan de
openbare basisschool aan de Esweg te Eelde. Eind april 1975 is onze dochter Ineke geboren. Na zijn
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afstuderen is mijn man gaan werken als docent aan de HEAO te Den Haag, nu onderdeel van de Haagse
Hogeschool. In maart 1976 zijn we uiteindelijk verhuisd naar Gouda. Daar wonen wij nog steeds en werd in
oktober 1978 onze zoon Abel geboren.
In Gouda heb ik wat invalwerk op diverse basisscholen gedaan. In september 1983 ben ik begonnen aan
een fulltime avondstudie Klinische- en Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Leiden. Daar ben ik in
september 1988 op afgestudeerd. Na mijn studie heb ik gewerkt als accountmanager bij een organisatie
voor bedrijfsgerichte kinderopvang. Ik regelde de kinderopvang voor het personeel van diverse bedrijven en
organisaties in Nederland. In 1996 ben ik gaan werken als locatiemanager van een kinderdagverblijf in
Gouda. Binnen deze organisatie ben ik later gaan werken als adjunct-directeur. Toen de dagopvang
fuseerde met de buitenschoolse opvang ben ik benoemd tot divisiemanager dagopvang.
In 2004 heb ik mezelf een demotie toegestaan. Ik ben gaan werken als sociotherapeut in een logeerhuis
van St. De Jutters, een organisatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie. In een bezuinigingsronde werd het
logeerhuis gesloten en werd ik in januari 2012 gepensioneerd.
Loes Kronenberg
NSV-4 MULO 1964-1968.
Destijds:
Nu: Berg en Dal.
Het duurde ff maar ik moest diep graven en allerlei stunts uithalen om
je deze bijlagen te kunnen sturen. Ik hoop dat het gelukt is.
Mijn periode op de NSV was van 1964 tot 1968. Daarna door naar de
HAVO aan de van Cranenborghstraat. Vervolgens gestart met de
opleiding leerling verpleegkundige in het Radboud. Daarna ruim 30
jaar werkzaam in een huisartsenpraktijk in Nijmegen als doktersassistente. Daarna door naar de arbo dienst
Arbo Unie. Hier ben ik sinds 01-10-2014 boventallig verklaard. Eerlijk gezegd ben ik hier ECHT rouwig om.
Na 44 jaar werken vind ik het wel best.
Arrien Kruyt
NSV-1 1950-1956.
Destijds:
Nu:

Cees Kuit
NSV-1 1965-1967.
NSV-4 MULO.
Nu: Pommernweg – Nord Bordhen Dtsl
Deelnemer reis Tsjechië.
Gehuwd met Gutrunm 2 zoons.
Was IT specialist bij Siemens / Nixdorf.
Nu: Computerdeskundige/Free-Lancer.
Kees Kuit & Rob Papendorp 2014.
Na 13 jaar in Zuid-Afrika te hebben gezeten, woon in sinds 1985 in Duitsland.
Getrouwd , 2 volwassen jongens en 4 kleinkinderen. Basketball (niet meer)
Schuttersvereniging, Computer Freelancen en Genealogie zijn mijn hobbies.
Ja, dat klopt, Ik woon al sinds 1985 in de omgeving van Paderborn. Ja, ik ben met de klas (welke weet ik nu
niet meer - naar Jicin geweest. Daar zijn nog fotos's van, ook op Schoolbank.
Ik werk nu voor mezelf en ben nu net 63 geworden. Ik moet nog effe kijken, wanneer en hoelang ik er was.
Ben toen van de Havo gekomen en heb toen geloof ik de laatste 2 jaren de Mulo-B gedaan. Ik schrijf nog
wat voor je op en sluit daar ook een paar recente foto's bij in. Tot spoedig.
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Henk Kwakkernaat
NSV-4 MULO 1963-1968.
Destijds: Willemskwartier.
Nu: Zwanenveld.
1967 Deelnemer reis Tsjechië.
Henk werkte bij de Politie in Nijmegen en is nu met pensioen, maar
werk nog mee in het beveiligingsbedrijf van zijn dochter.

Karen Lamark
NSV-4 MULO 1965-1966.
Destijds:
Nu: Elst?
Van Mieke Meurs: Karen Lamark, heeft samen met mij nog een jaar
verpleging gedaan in Castricum, is daarna als au-pair naar Italië vertrokken
en voor zover ik weet daar gebleven. Nooit meer iets van gehoord.
2019 Zie tevens de foto van Karen bij Jan Duifhuizen.
Ton Lange
NSV-1 1950-1956.
NSV-4 MULO 1956-1962.
Destijds: Schonckstraat > Lieven de Keystraat.
Nu: Prinses Christinastraat – Belfeld.
Via kennissen te horen gekregen, dat er op 8 november a.s. in Hotel Sionshof te Nijmegen
een reünie van de Nijmeegse School Vereniging plaatsvindt. Daar ik zowel de lagere
school, als de MULO op de Driehuizerweg heb gevolgd, wil graag aan dit evenement
deelnemen.
Van 1950 t/m 1956 bezocht ik de Lagere School aan de Driehuizerweg met de heer Span als hoofd.
Aansluitend de MULO, welke ik in 1962 afsloot. De heer Bethlem directeur.
Ik woonde destijds resp. Schonckstraat 40 ( Willemskwartier ) en Lieven de Keystraat 10 ( Hezeveld ) te
Nijmegen. Na de MULO ben ik op 18- jarige leeftijd als beroepsmilitair bij de Koninklijke Marechaussee in
Apeldoorn gaan werken.
Werd daarna achtereenvolgens gestationeerd op Soestdijk, in Venlo, Arcen c.a. en Hessisch Oldendorf
(Duitsland); huwde in 1967 met Ilja van Putten*. Vanuit Duitsland solliciteerde ik bij de gemeentepolitie
Tegelen, alwaar ik in 1969 werd aangenomen.
Heb aldaar verschillende afdelingen en rangen doorlopen, laatstelijk als Unitleider. Door een reorganisatie in
het Limburgse werd ik bij de Regiopolitie Limburg-Noord in Venlo aangesteld als Chef Districtelijke
Ondersteuning, waartoe ik leiding gaf aan maximaal 40 medewerkers. Binnen deze afdeling waren
ondergebracht: Bijzondere Wetten, Vreemdelingendienst, Kinderpolitie en Recherche.
Vervolgens heb ik met een collega een Regionale Vreemdelingendienst (Samenvoeging districten Venlo,
Roermond, Venray en Weert) opgezet. De laatste twee jaar van mijn loopbaan heb ik in een landelijk team
de implementatie van het 'Eén Loket voor vreemdelingen bij de Gemeente' voorbereid. In 2002 met
pensioen.
Gemeenschappelijke hobby's zijn: Tennis, lezen en reizen.
Ilja en ik hebben een gehuwde zoon Marco (1972), gezagvoerder KLM, wonende in Middenbeemster en een
gehuwde dochter Colette (1974 ), Coördinator marketing- en communicatieprojecten Reumafonds, wonende
in Oegstgeest. Beiden hebben geen kinderen.
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Jules Langenhuysen
NSV-4 1965-1969.
Destijds: Driehuizerweg.
Nu: Het Reut – Berghem.
Jules woonde direct naast de school, lekker makkelijk toch.
Zijn vader had een schildersbedrijf.
.
Jules nam het huis en bedrijf van zijn vader over. Na aanvankelijke
specialisatie in glas-in-lood werk, ging hij over in de succesvolle
verkoop van kurkvloeren, een gewild product in die tijd.
Inmiddels gescheiden en trotse vader van zoon en dochter.
Jally Stein & Jules Langenhuysen 2014
Rijk van Lavieren
NSV-1 1946-1950.
Destijds: Hazelaarstraat 32.
Als ik jullie reacties lees dan denk ik dat mijn geheugen gaten begint te vertonen. De enige 2
klasgenootjes die ik mij kan herinneren zijn Rietje van Leeuwen - wij liepen altijd samen naar
huis, ik woonde destijds eigenlijk bij mijn oma in het 3e Volksbelang - en Coen Burki zoon van
een bakker als ik het goed heb.
Ik kan me niet herinneren dat ik in meerdere klassen heb gezeten; in 1950 zijn wij naar Bemmel verhuisd
dus ik moet nog wel in een andere klas hebben gezeten.
Ik kom bij een andere reactie de naam van Donselaar tegen; mijn oma's naam van haar meisjeskant is van
Donselaar. Ook zie ik dat in mijn klas Karel Macquine heeft gezeten. Ik vraag me af of hij toevallig bij de
Koninklijke Marine heeft gezeten? Hardlopen was een hobby van me en deed ik altijd met veel plezier.
Vond het leuk om de reacties te lezen.
2019 Februari
Toevallig kom ik de lijst met namen tegen waarop ik die van mij niet zie staan...wel van Rietje van Leeuwen
en Coen Burki , beide klasgenootjes van mij uit de klas van juf Branders.
Ernst Lebershof †
NSV-2 1965-1972.
Ernst is overleden.
Jan leentvaar
NSV-2 1955-1960.
Destijds: Dasstraat.
Nu: Almere.
Van Mienk Graatsma: Ik weet niet of Jan Leentvaar in beeld is
(geweest) maar hier enkele gegevens. Hij woonde in de Dasstraat 9,
ben daar in 1994 nog een keer geweest en toen woonden zijn ouders er
nog. Hijzelf was een hoge ambtenaar in Den Haag in het Ministerie van
(toen) Verkeer en Waterstaat.
In Nijmegen ben ik geboren eind 1948 als oudste zoon in een ondernemersfamilie. Ik was actief lid van de
padvinderij waar ik leerde samenwerken en veel praktische vaardigheden opdeed. Padvinderskampen in
Frankrijk en Engeland gaven mij de gelegenheid om kennis te maken met andere talen en culturen.
Thuis in Nijmegen maakte ik met kano’s tochten op het Maas-Waalkanaal en de Maas. Hier werd de kiem
gelegd voor mijn passie voor water. Het Nijmeegs Lyceum rondde ik af met een diploma HBS-b in 1966. Het
was een Oecumenische middelbare school, een periode die sterk mijn wereldbeeld heeft bepaald.
Levensbeschouwelijk ging het Nijmeegs Lyceum uit van algemeen christelijke beginselen met een vrijzinnig,
liberaal karakter.
Aan de Wageningse Universiteit studeerde ik Waterzuivering. Al in het eerste studiejaar leerde ik daar mijn
vrouw kennen. Na mijn afstuderen in 1972 zijn wij getrouwd en werd ik studiecoördinator van de nieuwe
studierichting Milieuhygiëne. Daarnaast startte ik mijn promotieonderzoek. Na de tweede herstructurering
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van de studierichting werd het tijd voor een nieuwe baan. Tijdens onze Middelburgse periode ben ik in
Wageningen gepromoveerd.
In Middelburg werd ik in 1979 hoofd van de afdeling biologie van de Deltawerken van Rijkswaterstaat,
hoewel ik niet het verschil kende tussen brandganzen en rotganzen. De meest enerverende periode was de
aanleg van de Philips- en de Oesterdam. De Oosterscheldekering moest een tijd dicht en er dreigde grote
vogelsterfte. Aan de hand van eerder onderzoek van het vogelgedrag konden wij de technici overtuigen dat
de Oosterschelde toch nog korte tijd open moest. Een unieke situatie was dat.
Nadat de Oosterscheldewerken gereed waren zijn wij in 1988 verhuisd naar Lelystad. Daar ging ik werken
bij het RIZA, een technisch-wetenschappelijke dienst voor nationaal en internationaal waterbeheer van
Rijkswaterstaat. Inmiddels waren er drie jongens geboren, waarvan de middelste met het syndroom van
Down. Een druk gezin met een moeder die vanuit Lelystad werkte in respectievelijk Wageningen, Den Bosch
en Zwolle.
Vanaf 1991 ben ik lid van Rotary Club Lelystad. Binnen de club voel ik mij zeer in mijn element. Het biedt
mij vriendschappen en er is een klankbord wanneer er zich dilemma’s in mijn werk voordoen. Rotary geeft
mij een bredere kijk op de maatschappij. Regelmatig bezoek ik buitenlandse clubs als ik weer eens voor een
project in het buitenland ben.
In Lelystad vervulde ik verschillende directie-functies bij het RIZA. Daarnaast was ik hoogleraar Integraal
Waterbeheer in Wageningen. In 2001 werd ik gevraagd om de Inspectie Waterbeheer op te zetten voor het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Van deze Inspectie was ik de eerste directeur-hoofdinspecteur.
Inmiddels doceerde ik niet meer in Wageningen, maar aan UNESCO-IHE in Delft. Van 2008-2010 ben ik
gedetacheerd geweest bij de Verenigde Naties in Bonn, waar ik mij met mondiale watervraagstukken kon
bezighouden. Sinds 2010 ben ik terug in Nederland en fulltime hoogleraar aan UNESCO-IHE, een universiteit
onder de vlag van de Verenigde Naties. Nu ik mijn professionele loopbaan ga afbouwen, zie ik in het
Gouverneurschap een volgende uitdaging in mijn leven.
Rietje van Leeuwen
NSV-1 1946-1952.
Mijn jaren op de NSV waren ongecompliceerd prettig.
Juffrouw Brander herinner ik me heel goed met haar zilverwitte haar, een fijn mens. Het gebeurde niet vaak
maar áls ze boos werd, dan werd haar gezicht rood, een contrast met dat witte haar, maar meestal was ze
goed gehumeurd. Een keer vertelde ze dat ze dol was op kaas en draaide een rondje ter illustratie.
Juf Span vond ik een soort oma die heel goed kon vertellen, meneer Span keek bijna altijd ernstig - één
keer heb ik hem, tot mijn verbazing, zien glimlachen! Ook een leuke herinnering: wij zagen al ginnegappend
hoe de romance tussen meneer Meester en juf Klein Lankhorst groeide, in de pauze (toen heette dat
speelkwartier) liepen ze dan samen en wij stootten elkaar aan en zeiden: "kijk, daar gaan ze weer!" Dikke
pret, en ja, ze zijn uiteindelijk getrouwd, helaas is zijn in 1972 overleden.
Een vrolijke groet, Rietje.
Martin van Leeuwerden†
1966 Directeur NSV-4 MULO, opvolger van Cees Betlem.
Destijds: Lankforst – Nijmegen.
Gehuwd met Tiny, 2 kinderen (Stans en Erwin).
1967 Begeleider schooluitwisseling naar Jicin Tsjechië.
Van zoon Erwin: Nog bedankt voor de PPT. Mijn moeder was er zeer verheugd mee en heeft
weer heel wat herinneringen opgehaald. Ze wordt volgende week 93 dus prachtig dat ze dit
nog kan meemaken.
De vrouw die destijds bij ons in huis logeerde was Heda Kynlova, een nogal aanwezige dame en heeft toen
ze bij ons was veel kleding gekregen voor haar kinderen etc. maar goed dat was allemaal in 1967.
Zoals ik al met Guus deelde is dat ik wel dia's ben tegengekomen in onze speurtocht, maar hebben helaas
na veel oude dozen open gemaakt te hebben en orders bekeken geen materiaal gevonden.
De Dia's zijn veel natuuropnames en zo af en toe wat personen. Deze wil ik wel beschikbaar stellen en aan
jullie om te kijken of deze zinvol zijn. Het gaat o.a. ook over het bezoek aan de druipsteengrotten.
Ik hoor nog graag, met vriendelijke groet, Erwin van Leeuwerden.
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Carin Lelieveld
NSV-2 1971-1972 Lerares.
Destijds: Beuningen.
Nu: Reek.
gehuwd: Scheepens.
Reactie van NSV-2 schoolhoofd Fons Bouman: Carin Scheepens-Lelieveld was een
goede, ietwat eigenzinnige onderwijzeres, die bij haar afscheid tegen mij zei: “Het is
waarschijnlijk voor jou ook maar goed dat ik wegga”. Wat ik
onthouden heb is: Zij nam het initiatief om ouders in de klas te
ontvangen om naar een voorstelling of afsluiting van een project te komen kijken. Dit
werd zeer gewaardeerd en was voor die tijd zeer vooruitstrevend. Ze heeft maar kort bij
ons gewerkt. Haar echtgenoot Wim Scheepens is in 2007 overleden.
Aansluitend is zij 33 jaar onderwijzeres geweest in Boxmeer. Carin, geboren in
Eindhoven, is een volle nicht van NSV-auteur René Martens. Haar echtgenoot Wim
Scheepens† was in 1968 onderwijzer aan de NSV-3 in Neerbosch-Oost.
Dicky van leth
NSV-2 1965-1972.
Gehuwd de Ruiter.
Beste mensen , ik ben zeer benieuwd hoe of wat omtrent de reünie!
Zal er zeker zijn, hoor van jullie?
Karel van Liefland
NSV-2 1959-1960.
Destijds: Perzikstraat.
Nu: Van Marga Klompélaan Nijmegen naar Drente.
Ik kwam in 1959 vanuit Eindhoven op NSV-2 aan het einde van het 4e schooljaar. Ik
moet ook nog ergens een foto hebben van een 5e klas schoolreisje naar o.a. SchipholOost, de hele klas op een vliegtuigtrap voor een oude Dakota.
Daarna volgden Nijmeegs Lyceum (HBS), UTS, HTS (elektrotechniek). In 1973 begon ik
mijn beroepsloopbaan bij Philips in Nijmegen, waar ik in 2008
(inmiddels NXP-er geworden) deze loopbaan beëindigd heb. Bij deze
werkgevers ben ik in diverse functies werkzaam geweest.
In de tussenliggende tijd ben ik van Nijmegen naar Wijchen en weer
terug verhuisd, als laatste hebben we in de Marga Klompélaan
gewoond. In 2010 zijn mijn vrouw Anita en ik naar Anloo in de kop
van Drenthe verhuisd. De kinderen (bij elkaar geteld 4 dochters)
woonden inmiddels, verspreid door het land, allemaal op zichzelf. Hier
in Drenthe hebben wij het erg naar ons zin.
Anita werkt nog parttime en ik ben parttime huisman. Daarnaast zijn we betrokken bij diverse activiteiten
binnen en buiten onze directe omgeving en sinds begin dit jaar voeren we een praktijk voor complementaire
therapie. We zijn ook graag op weg naar nieuwe "avonturen". Kortom: geraniums houden het bij ons niet
lang uit. Ik ben heel benieuwd naar de reünie en hoe het met oude klasgenoten gaat.
Dorris & Irene Linnemann
NSV-4 1955-1962.
Nu: Topaastraat – Nijmegen.
Dag René, ik heet voluit Dorothee, een vriendje in mijn tienerjaren
maakte er Doris van Doris Day. Ik heb les gegeven op een lager school
en de kinderen maakte er Dorus van. Toen heb ik op het bord DORRIS
geschreven en zo is het geworden.gebleven.
Dorris & Irene Linnemann 2016
Ik ben op de NSV-4 gekomen toen ik 14 jaar oud was, namelijk eerst 2 jaar huishoudschoolg edaan. Irene
was toen 13 en ging naar de MULO en mijn vader zei: ga maar mee, en zo is het gekomen.

De NSV Verhalen

6.77

Maart 2019
Dag René, leuk je ontmoet te hebben en heel veel dank voor het mooie boek. Ik ben met het lezen
helemaal terug in de tijd. mvg Dorris.
Hans van Lith
Hazenkamp.
Broer van Dick.
NSV-2 van 1955-1960.
Destijds: Hazenkampseweg 174.
Nu: Atjehstraat – Winterswijk.
Na de lagere school in Nijmegen (1954-1960) naar de HBS-B (1960-1966) en
vervolgens naar de toenmalige Technische Hogeschool Twente in Enschede (19661975). Vanaf 1-12-1970 sta ik voor de klas (tot mijn afsturen in 1975 parttime; vanaf
1975 fulltime aan de toenmalige rijksscholengemeenschap Hamaland, daarna De Driemark in
Winterswijk. Ik gaf voornamelijk het vak natuurkunde in de bovenbouw HAVO en VWO. In 2012 ben ik
met pensioen gegaan. Nu heet die school het Gerrit Komrij College.
Van 1982 tot 2010 was ik lid van de gemeenteraad in Winterswijk voor een lokale partij. In 1977 ben
ik ingewijd in de Vrijmetselarij, waarvan ik nog steeds lid ben. Na een eerste huwelijk ben ik sinds
twintig jaar getrouwd met Gerda; we hebben twee zoons (20 en 17 jaar).
Rob Lommerse
NSV-1 1951-1957.
Destijds:
Nu:
Bouwkunde, interieurarchitectuur, Sociale Psychologie. Directeur Adviesbureau.
Docent Wetenschappelijk- en Hoger onderwijs. Proces- en Projectmanagement,
veranderkunde, innovatie.
Golf, Hockey, Podiumkunsten, Cultuur, Archeologie. 3 kinderen (1976-1978-1988).
Nol van Mansum
NSV-4 1956-1961.
Destijds: Pater Eijmardweg (Brakkestein).
Nu: Lankforst.
1e jaar op de St.Antoniusschool Verlengde Groenestraat en Pius XII MULO aan de Akkerlaan om na 2 jaar
naar de NSV-4 MULO.
Anja Martens
NSV-4 MULO 1962-1968.
Destijds:
Nu: Basilica – Elst.
Anja was 12,5 jaar enthousiast vrijwilligster bij de hospice Bethlehem in Nijmegen, waar zij
ook haar man begeleide tot zijn overlijden. Inmiddels is zij weer opnieuw gelukkig
getrouwd.
Marion Martens †
NSV-2 1956-1960.
Destijds: Wezenlaan 239.
Nu: Voorschoten.
Zus van René Martens, overleden in 2014.
NSV-2. Na een ruzie met de nonnen op de Dobbelmanweg, zij hadden haar twee uur in
winter zonder beschermde kleding op de stoep bij de voordeur gestald, waarna zij een
flinke longontsteking had opgelopen, zijn zowel Marion als René verhuisd naar NSV-2.
Marion is gehuwd met hagenees Dick lelieveld en wonen sindsdien in Voorschoten waar zij
veel vrijwilligerswerk doen o.a. voor de Hartstichting. Zij hebben een zoon (Mark) en twee dochters (Joyce
en Jolanda, een tweeling) met inmiddels 6 kleinkinderen.
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Marion heeft na de huishoudschool gewerkt in de keuken van het Radboud ziekenhuis. Na haar huwelijk
vertrokken naar Den Haag en werkte vervolgens als hoofd huishoudelijke dienst in de Ursula Kliniek te
Leidschendam.
René Martens
NSV-2 1956-1962.
NSV-4 MULO 1963-1968.
Destijds: Wezenlaan 239.
Nu: Weezenhof – Nijmegen.
Drie kinderen en acht kleinkinderen. Ben al 43 heel gelukkig getrouwd
met Delia Peters. Studie o.a. Bedrijfskunde, Europees Recht &
Informatica. Voormalig informatica hoofddocent (parttime) Universiteit
Nijenrode. Ben altijd ondernemer/CEO geweest op het gebied van int. Management consultancy, seminars
en training veel in de ICT sector. Kom al 28 jaar in Zuid Afrika en heb daar alle ontwikkelingen
meegemaakt. Sinds 2009 met pensioen maar nog steeds sportief actief.
Hobbies: te veel, maar nog steeds skitrainer Oostenrijk.
Het organisatie team.
Delia Martens & Riet Bos & René Martens & Geerlia Fluit & Hans &
Lia Schoppert.
Op de foto ontbreekt Jasmijn Awater.
NSV-2. Na twee jaar (1955-1957) op de St.Antoniusschool te
hebben gezeten kwam ik
in de derde klas van NSV2. 1e jaar was op de
Verlengde Groenestraat
bij mevrouw Kievits. Het 2e jaar in de barak aan de Lamastraat. De
NSV was een verademing, jongens en meisjes, maandelijks film,
schoolzwemmen in Oost, schoolreisjes naar Dieren in jeugdherberg
Ellecom, Pyramide van Austerlitz, Schiphol. In de 5e zat destijds
Ellen Berends, voor mij een geweldig leuke vriendin, helaas
verhuisde zij naar Utrecht.
Na een jaar HBS-A aan de Bijleveldsingel, naar de NSV-4 MULO, wederom een uitstekende ervaring. Met
docent Joop Demon heb ik later nog in een bestuur gezeten, een prima kerel, helaas twee jaar geleden
overleden.
Later heb ik zijn rapportboekjes nog gelezen. Ik had destijds geklaagd bij
directeur Betlem waarom ik slechts achten kreeg in plaats van een 9 of 10
voor natuurkunde op basis van de behaalde toetsen. Niet dus balen, blijk ik
achteraf dus toch gelijk te hebben gehad. Met wiskunde docent Lutjeveld kon
ik het prima vinden, die gaf dus wel tienen. Exacte vakken was gewoon mijn
ding.
Foto USA Vancouver Island.
Van mijn krantenwijk kon ik een gebruikte witte Puch kopen, alles eraf halen
en een hoog stuur. Later vervangen een 250cc BSA. De vader van mijn ZOW
vriendin Erma de Laat had een gedemonteerde rode Indian in de kelder staan,
maar helaas ging deze verkering uit. Later heropgestart eerst een Honda
chopper werd al gauw vervangen door een heuse Moto Guzzi California III
waarmee ik vele reizen door Europa heb gemaakt, toeren in Zuid Afrika,
Curaçao, USA en Canada.
Machteld Meij
NSV-2 1959-1962.
Destijds: J. Wattstraat.
Nu: Overasselt.
Dag Rene, via Riet Bos dus in contact. Ik herken nog een paar
meisjes van de foto en weet zelfs de namen nog. Dat na meer dan
vijftig jaar. Ik zou het leuk vinden om bv. Janny Verheijen, Geesje,
Yvonne nog eens te ontmoeten, als ze ook zouden kunnen komen op
deze reünie. De juf op de foto zegt me niets. Riet heb ik heel af en
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toe wel eens gezien. Mijn broer en zus hebben geen herinnering aan hun schooltijd en hebben geen
behoefte aan een reünie.
Dag René. Hierbij wat informatie over mij. Je kunt mij inschrijven voor de reünie.
Ik kom uit een gezin van vier kinderen, ben de oudste. Wij woonden indertijd in een nieuwbouwwijk op de
Hatertse hei in de J.Wattstraat. Ik ben moeder van twee kinderen, dochter inmiddels 38 jaar en een zoon,
33 jaar en oma van twee kleinkinderen.
Ik zat op de NSV, Hazenkamp van 1959-1962. Daarna naar het Nijmeegs Lyceum. Na vier jaar heb ik de
HBS-B afgemaakt op de Kronenburgersingel. Heb na mijn eindexamen biologie gestudeerd. Ben in 1976
afgestudeerd als biologe. Vanaf 1971 tot 2010 als docente gewerkt bij de Stedelijke Scholengemeenschap
Nijmegen, de SSgN aan de Lamastraat.
Gees Berkhof & Machteld Meij & Theo Burki 2014.
Sinds twintig jaar ben ik ook als beeldend kunstenaar actief en heb
inmiddels vele exposities gehad, waaronder twee maal met circa 60
schilderijen in de Stadsschouwburg in Nijmegen. Sinds vier jaar
geniet ik samen met mijn man Ronald Baksteen van mijn
prepensioen en vul mijn tijd met oppassen, schilderen, tuinieren en
fietsen en wandelen, nu weer met een jonge hond.

Redactie: Sinds de reünie in 2014 zien de NSV-2
vriendinnen elkaar weer jaarlijks zoals in 2015 en 2018.
In 2015 op bezoek bij Machteld met eenb wandeling door
de Hartertse Hei in Overasselt.
Met o.a. Marian Tolk, Machteld Meij, Anneke Boeser,
Janny Kroeze, Gees Berkhof, Riet Bos.
De fotograaf: rechtsboven is Anneke Graatsma.

Arthur Mertens†
NSV-4 MULO 1964-1968.
Na zijn scheiding is het helaas minder goed gegaan met Arthur.
Ik (René) heb hem leren kennen als een ietswat verlegen maar vrolijke en
sympathieke jongen.
Geboren in Indonesië en verhuisd naar Nijmegen. Arthur is in 2016 overleden volgens
opgave van zijn dochter Carlijn.

Mieke Meurs
NSV-4 1963-1967.
Destijds: Hatert.
Nu: Thornstraat - Kerk-Avezaath.
Ja hoe is het met me gegaan, 40 jaar in een nut shell dan maar?
Ik heb (ruim 40 jaar) in de zorg gewerkt. Aanvankelijk als
verpleegkundige, later in andere functies. Ben begonnen in
Noord-Holland , daarna Utrecht en inmiddels woon ik echter al
jaren in de Betuwe. Mijn laatste baan was als zorgbemiddelaar
/cliëntadviseur in de ouderenzorg. Vanaf 1-1-2014 ben ik met

vervroegd pensioen.
Ik ben 2 x getrouwd en met mijn tweede man woon ik in het schone dorp Kerk-Avezaath. Ik heb een
zoon van 32 uit mijn 1ste huwelijk en hij woont met zijn vriendin in Nijmegen. Ik snap dat dit wel heel
kort is, maar bij praten is toch persoonlijker! Toen ik nog actief was op Schoolbank heb ik ook nog
even contact gehad met Yvonne Heijnen, maar dat is alweer een paar jaar terug.
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Wim Meijers
Destijds: Leeuwstraat.
Meijers begon op vijftienjarige leeftijd met voetbal bij N.E.C.. Daar kwam hij als linksbuiten in het seizoen
1966/67 ook in het eerste elftal. Naast N.E.C. was Meijers vooral succesvol bij andere Gelderse
verenigingen als FC Wageningen, BV De Graafschap en SBV Vitesse waar hij in 1984 zijn loopbaan besloot.
In totaal speelde hij 420 competitiewedstrijden waarin hij 59 doelpunten maakte.
Met De Graafschap (1973) en N.E.C. (1975) promoveerde hij naar de eredivisie. Hij werkte na zijn
spelersloopbaan ook als jeugdtrainer.
Bron: Wikipedia.
Wim Meijers (Nijmegen, 28 juli 1948) is een voormalig Nederlands voetballer.
Meijers begon op vijftienjarige leeftijd met voetbal bij N.E.C.. Daar kwam hij als linksbuiten in het seizoen
1966/67 ook in het eerste elftal. Naast N.E.C. was Meijers vooral succesvol bij andere Gelderse
verenigingen als Wageningen, De Graafschap en Vitesse waar hij in 1984 zijn loopbaan besloot. In totaal
speelde hij 420 competitiewedstrijden waarin hij 59 doelpunten maakte.
Na het voetbal ging hij in Bemmel wonen en werd hij vertegenwoordiger in sportmedische producten. Hij
was daarin niet succesvol en nadat hij in 1992 gescheiden was en hij zijn eigen bedrijf, CIOG dat hij sinds
1997 had, in 2004 noodgedwongen moest stoppen, kwam hij financieel in de problemen. Hij ging in Tilburg
wonen en had verschillende keren problemen met de Sociale Dienst die hem betichtte van samenwonen
terwijl hij een uitkering voor een alleenstaande had. In die periode bouwde hij ook huurschulden op. Anno
2009 woonde hij in Nijmegen in een kamer van een voormalig klooster dat gesloopt ging worden.
Meijers heeft twee dochters. Ook zijn oudere broer Pauke speelde bij N.E.C..
Wim Meijers stond bekend als lastig voor zichzelf en zijn omgeving. Hij liet ook eens zijn broek zakken toen
er een fluitconcert van de tribunes in het Goffertstadion kwam. In 1971 werd hij gedeeld topscorer van de
eerste divisie. Met De Graafschap (1973) en N.E.C. (1975) promoveerde hij naar de eredivisie. Hij werkte
na zijn spelersloopbaan ook als jeugdtrainer.[2]
In het veld deed hij vaak onverwachte dingen. In een wedstrijd op de Vijverberg was er een vrije trap voor
de tegenstander van de Graafschap. Hij liep richting bal en iedereen verwachtte dat hij de bal op de plek
zou deponeren waar de vrije trap genomen moest worden. De scheidsrechter en spelers wachtten geduldig
tot de bal er zou zijn. Met een stalen gezicht negeerde hij de bal tot grote hilariteit van het publiek.
Gerda Michels
NSV-4 MULO 1966-1967.
Nu: Meyhorst.
Thuiszorg wijk Hazenkamp. Hierbij mijn leven in vogelvlucht. Ik heb 1 zoon en
sinds kort 1 kleinzoon. Na de mulo heb ik 1 jaar gewerkt bij de Amrobank afd.
Boekhouden. Daarna bij de Sociale
Dienst als berekenings- en
vorderingsambtenaar. Daarna getrouwd en gewerkt bij Ministerie van
CRM als berekeningsambtenaar subsidie Jeugd- en Jongerenwerk. Later
als invaller bij Buurt- en Clubhuiswerk (nu Tandem).
Gerda Michels & Cees Berkhof & Hetty Pels 2014.

Na 14 jaar huwelijk gescheiden. MBO opleidingen gedaan voor
sportmasseur en verzorger, sportleider algemeen en sportleider ouderen, VWO Engels en Spaans en als
laatste op het ROC verzorging en verpleging. Ik werk als sportleider ruim 20 jaar bij Hartpatiënten
Intramuraal gewerkt bij de Orangerie en werk nu al 14 jaar bij de ZZG team Hazenkamp, de laatste jaren
in de wijkverpleging. Tevens verzorg ik mijn moeder van 101 jaar die bij mij inwoont. Tussendoor heb ik bij
verschillende organisaties als vrijwilliger gewerkt.
Wout(er) Middleton
NSV-4 MULO 1963-1968.
Destijds:
Nu: Lelystad > Den Haag.
Was deeknemer reis naar Jicin Tsjechië 1967.
Hallo René,
Ik kreeg via mijn schoonzus te horen dat ik gezocht werd. Leuk idee om een
reünie te organiseren. Ik ben wel geïnteresseerd, in de hoop dat er mensen komen die ik me nog kan
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herinneren.
Ik zag bij het doorlopen van de namenlijst dat Pieter van Haalen is overleden. Ik heb
met hem bij de Luchtmacht gewerkt. Een bepaalde periode zelfs op hetzelfde
onderdeel. Ik ben inmiddels alweer zo'n jaar of 11 met FLO (functioneel leeftijds
ontslag) en heb geen contact met hem gehouden. Weet jij misschien meer over hoe en
wanneer hij is overleden.
Ik zit momenteel vlak voor een verhuizing van mijn huidige woonplaats Lelystad naar
Den Haag. Heb dus even niet alle tijd om veel over mijn leven na de NSV te vertellen,
maar wil dat, zodra ik gesetteld ben wel doen, als dat op prijs wordt gesteld.
Zou het zeer op prijs stellen als je mij de gevraagde info over Pieter zou willen doorsturen.
Van René: Pieter, in 2014 en 2016 heb ik NSV reunies georganiseerd en deze zijn nu aanleiding om 50 jaar
later een trip naar Jicin te plannen. Dit voorjaar volgt nog een ontmoeting ergens in Nijmegen.
Van Ans Cornelissen nu in Amsterdam slechts kort contact gehad maar zij was daar NIET blij mee met
vragen over Pieter. Van haar vernam ik van het overlijden van Pieter. Verder heb ik geen verdere info.
Pieter was van mij een jeugdvriend, samen op scouting, turnen en dansen bij Wanders gezeten.
Nog even over Pieter. Ik neem aan dat de Ans Cornelisse, die jij hebt gesproken in Amsterdam, zijn vrouw
was. Het verbaast mij dat zij niet meer in Nijmegen woont. Een, weliswaar flink, aantal jaren geleden moest
en zou hij perse van Eindhoven terug naar Nijmegen, omdat zij terug wilde. Weet jij iets meer daarover?
René bedankt. We laten het Pieter verhaal maar rusten.
Als ik het me goed herinner was de naam van het meisje dat bij ons heeft geslapen Jirzina. Ik weet niet of
de schrijfwijze klopt. Ik weet nog wel dat Pieter en ik bij haar thuis hebben gelogeerd. Zij was één van de
twee Tsjechische gasten die in het Frans correspondeerden. Zij dus met mij en nog iemand van ons clubje
met iemand anders. Was dat misschien Roland Delcliseur?
Volgens mij zaten Jirzina's ouders (of alleen haar vader?) in
het onderwijs. Zij spraken Duits met ons.
Ik kwam bij het opruimen een paar foto's, weliswaar zwart/wit,
tegen. Ik zal ze scannen en naar je mailen.
2018 nov - Wout, Rob Papendorp & Riet Bos.
Henny Mieremet
NSV-2 1955-1956.
Het betreft Henny en Joke.
Hun broer heet Bob Mieremet en woont nog in Nijmegen.
Henny Mieremet (Bleuer) woont al heel lang in Zwitserland.
Joke Mieremet (Kühnen) woont sinds 1978 in Canada en sukkelt met haar gezondheid.
Thom van der Molen
NSV-2 1960-1967.

Philip Jacob Monnikendam
NSV-1.
Destijds: Stephanusstraat 62.
Jodenvervolging - Transport 72: Westerbork-Sobibor 20 juli 1943
Philip Monnikendam, zoon van Jonas Monnikendam en Johanna Frankenhuis, vestigde zich
op 02-07-1926 in Nijmegen, komende vanuit Arnhem. Hij werd leerling op de school van
de Nijmeegse Schoolvereniging op de vroegere Driehuizerweg in Nijmegen. Bij de razia van
17 november '42 werd hij opgepakt. Volgens de transportlijst kwam hij op 18 november
1942 aan in Westerbork, afkomstig van de Stephanusstraat 62. Samen met zijn moeder
werd hij op 20 juli 1943 vanuit Westerbork op transport nr. 72 gesteld naar Sobibor. Als de datum van zijn
dood klopt is hij een van de laatsten die bij de vernietiging van het kamp na de opstand van oktober '43 in
Sobibor vermoord zijn. Zijn moeder was al vergast in Sobibor en zijn vader in Auschwitz.
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Conny Moolhuijzen
NSV-2 1958-1961.
NSV-4 MULO 1963-1967.
Destijds: Vossenlaan > Hertstraat.
Nu: Beneden Leeuwen.
Van Mieke Meurs: Conny Moolhuijzen woont volgens mij in Benedenleeuwen, heb er echter geen adres van.
Ik ben van 1950 en ben in de derde klas op de Lamastraat begonnen, school was niet eerder open.
De Mulo heb ik van 1963 tot 1967 gevolgd, broer Dick twee jaar later,geb: 1952, zowel op de lagere
school als de MULO. Ben nog niet aan schoolbank toegekomen.
De juffrouw op de foto heet Roorda en maakte ons uit voor sloege oelen, domme/slome uilen, ze kwam uit
Friesland, en ze mepte met de aanwijsstok op vingers van leerlingen. Met dank aan mijn moeder is ze van
school gestuurd.
Van de foto van NSV3 1965-1966 ken ik nog wel enkele namen; v.l.n.r; links bovenaan Jules
Langenhuizen, Paul van Roessel, ?, Harm Stumpel. ?, Rob Papendorp. Rij daaronder Pieta uit de Vossenlaan,
2x?, Ursula van Vliet, ik, Peter Dreissen, Han Casteleyn, ? Karen Lamark, Carla Klaasen, Marian Bijloo
Onderste rij Betsy Seitzen, Anjo Tangerink, Jan Duifhuizen.
De foto van de leerkrachten; naast juffrouw de Hartog staat mevrouw Houwen, lerares Frans.
Aan de namen die ik je al eerder gaf moet Reinoud van den Bergh er nog bij.
Heb nog ergens een foto van Jan Duifhuizen, Karen Lamark en mijzelf achter een tafel als organisatie van
een sportdag. Spitten! Ook hoe het me in de tijd vergaan is en een recente foto. Je hoort nog van me.
Links zijn foto’s van de Lamastraat te zien, denk dat het jaartal 1959-1960 moet zijn. Je gaat in je 7de en
8de jaar naar de 1ste klas , van je 8ste tot je 9 de naar de 2de en van je 9de tot je 10de naar de derde
klas, toen kwam ik op de NSV vanaf de ds. Creutzberg school. Ben van mei 1950! Of tel ik nu verkeerd? Het
is een klein klasje, de eerste derde klas; met mij in midden, zittende op onderste rij met drie jongens aan
weerszijden.
Aan de rechterkant de Mulo foto’s. Dat is de beschrijving die ik je gaf. Vraag me af of dat jaartal klopt!
De zoon van Jan van der Kolk is tandarts in Dreumel, ik woon in Boven-Leeuwen. Broer Dick woont op de
Bisonstraat en is dus de achter- of voorbuurman van Herman Geurts,
Hoe is het met je vuurwerkschade afgelopen? Oog en hand meen ik?
Jouw moeder zat bij mijn moeder op gymnastiek bij meneer Verschuur ook op de Driehuizerweg, waar blijft
de tijd! Merk wel dat je jeugdjaren het meest beklijven. Mocht je meer willen weten, altijd welkom!
Ben de tel een beetje kwijt, ben van mei 1950. Het leerniveau van de NSV lag stukken hoger dan die van de
Creutzberg, kreeg het eerste jaar bijles van juffrouw de Hartog (Lorre).
Herken nogal wat klasgenoten van toen; v.l.n.r. bovenste rij; ?, Pim Fleminx, Cor, Hans Cats, Reinoud van
de Bergh, Roland Delcliseur, Hans Meurs en Wim Fleuren
Daaronder Henriëtte, Marjan Bijloo, Wilma, Lucy van de Berg, Pieternel Verburgt, ?, ?, Mieke Meurs
Van de onderste rij uiterst rechts Han Casteleyn. Kwam vaak bij Han thuis, we zaten ook op dezelfde
kleuterschool Agnes en Reiniera op de Groenenstraat en de Mulo, volgens mijn woont ie in zijn ouderlijk
huis.
Jij woonde op de Wezenlaan aan het einde van de Hazenkampseweg links. Tegenover de vuurwerk Goffert.
Jammer van je oog! Ben wel eens bij je thuis geweest, de namen van de theetantes zeggen me niets. Weet
wel dat mijn moeder daar weleens kwam en volgens mij reden ze samen naar de gym.
Ben geboren op de Vossenlaan evenals mijn oudere zusje Marjon, toen de tweeling Kees en Dick geboren
werd zijn we verhuisd naar de Hertstraat, waar ik tot 1968/1969 woonde.
Dick Moraal
NSV-4 1963-1967.
Deelnemer reis JICIN Tsjechië.
Destijds: Pastoor van Soevershemstraat.
Nu: Bitzerstrasse - Indeck-Irsen Dtsl.
Net op schoolbank.nl de foto van de klas NSV-4 MULO 1964-65
Klas-3 en ook jouw homepage gezien. Ik zit op de foto voor jou met
de gestreepte trui in de eerste bank links. Ook deelgenomen aan de
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reis naar Tsjechie. Heel even in het kort iets van mij.
- Ben na 1967 naar de Nijmeegse Scholen Gemeenschap gegaan
- Van 1969-1973 politicologie aan de Universiteit in Nijmegen gestudeerd
- studie verder vervolgt in West-Berlijn tot 1976
- dan later werk als wetenschappelijk medewerker in het Bundesinstitut für Berufsbildung in West-Berlijn
- 1999 moest het instituut wegens de verhuizing van de bondsregering (Bonn-Berlijn) naar Bonn
- ik werk nog steeds in het instituut
- heb met elkaar 36 jaar in Berlijn gewoond en ben 3 jaar geleden in de buurt van Bonn verhuisd.
Dat in het kort. Overigens als je mijn naam googelt vind je van mij zeker nog meer.
Hallo Rene, nee imkerij alleen maar als hobby. ik kom uit berlijn met 3,8 miljoen inwoners en woon nu op
een dorpje met 120 inwoners en 140 koeien. Ik woonde in brakkestein, pastoor van soevershemstraat 27.
Nee, de ontbrekende namen weet ik niet meer en heb ook geen contact met oud-leerlingen. daarvoor ben ik
al te lang uit Nijmegen weg en in Duitsland (sinds 1973). Ja, ik kom zeker nog een keer naar Nijmegen toe.
ik meld me dan. Ik zal in de volgende tijd eens gaan kijken of ik nog foto's uit Jicin etc. heb. groeten dick
Marion Mulder
NSV-2 1971-1977.
Destijds: Antiloopstraat.
Nu: Okapistraat.
Leuk dat je een reunie organiseert. Helaas zitten er geen namen bij van mijn jaren ( 19711977) en dan is het minder leuk om me aan te melden.
Ben inmiddels 23 jaar getrouwd Van den Bergh, 2 dochters van nu 17 en 18, 2 honden en een leuke baan
als Waarnemend bedrijfsleidster bij Blokker. Ik woon nog steeds in de Hazenkamp. Hebben 2 honden en 2
konijnen.
Ik wil nog wel aangeven dat mijn broer en 2 zussen ook op de NSV-2 hebben gezeten en dat was 2 jaar
eerder. Hun namen zijn Monique en Desiree van den Bergh en Patrick van den Bergh.
Patrick zit ook op schoolbank; van mijn zussen weet ik het niet.
Veel succes met de organisatie en ik blijf het volgen. Wie weet komen er mensen uit mijn jaren dan kom ik
zeker ook!
Carla Mijnheer†
NSV-2 1972-1976.
2004 Overleden.
Heleen Mijnheer
NSV-2 van 1971-1972 6a+6b.
Nu: Duitsland.
Gehuwd van der Laan.
Hallo, ik ben Heleen Van der laan - Mijnheer en in 1970 zat ik in 6A vervolgens in 1971 naar 6B
Tegenwoordig woon ik in Duitsland . Dus helaas lukt het niet om aanwezig te zijn.
Maar ik wil graag op de hoogte worden gehouden over de NSV2.
Graag had ik een foto van de lagere school willen sturen, maar door verhuizingen zijn er totaal geen een
klassenfoto van mij gemaakt, Ja eentje van de kleuterschool uit Uden. Er zijn 2 foto's van mijn 3 jaar
jongere zus Carla Mijnheer in omloop bij de NSVII. Maar helaas is zij in 2004 overleden. Tijdens de reunie
ergens rond 2006 kwam meneer Bouman of is het meneer bouwmeester naar mij toe om mij te condoleren.
Ik was erg verbaasd dat hij mij herkende na al die jaren. Ik had het namelijk doorgegeven aan Eva kassies
?via de schoolbank dat Carla zonder naam op een schoolfoto staat.
Ik ben in Nijmegen komen wonen in '69 en in de vijfde klas van de NSVII gekomen.
Het was een grote overgang om van een dorpsschool met 50 kinderen in de klas naar de NSV II te gaan. ik
had een grote achterstand en ben van eerst naar 6A en vervolgens naar 6 B gegaan. Vervolgens MAVO . Ik
was bezig met de opleiding bejaardenverzorging afd dementie, maar wegens omstandigheden ben ik daar
mee gestopt.
Vele jaren later ben ik een opleiding SPW 3 gaan volgen en vervolgens de PABO afgerond. Daarna ben ik
fulltime invalleerkracht van groep 1 t/m 8 in verschillende regio's in Noord- en Zuid Holland gaan werken.
Sinds februari jongstleden ben ik met mijn man en mijn moeder naar Niedersachsen verhuisd. De reden is
dat mijn moeder alzheimer heeft en ze kon niet meer alleen wonen in Alphen aan den Rijn. We hadden een
verpleeghuis gevonden in Schaik, maar daar komt ze terecht in een klein kamertje en een gedeelde
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badkamer + 2250 euro per maand kosten. Maar dat was niet alles: ik moest dan elke week haar kamer
schoonmaken, de was doen en de administratie, terwijl ik fulltime werk rond Leiderdorp en Amsterdam.
Helaas zijn de woningen die wij zochten te duur en daarom zijn we net 1 km over de grens getrokken. we
genieten optimaal hier van de rust en ruimte.
Clara Janke Nauta
NSV-1 1954-1962.
Hierbij wil ik mij en mijn man Henk van den Bosch opgeven voor de reünie
van de MULO jaartal 1958-1964, ik kan van mijzelf geen klassefoto vinden
bij klassenfoto's.
Erik Nijhoff

NSV-1 1959-1965.
Nu: Amerika.
Prima initiatief. Echter ik woon in de VS. Ik wens een ieder een zeer geslaagde reünie.

Mieke Overeem
NSV-2 1965-1972.
Destijds: Haterseweg.
Nu: Marmerstraat – Oss.
Gehuwd Bouwman.
Ik woonde toendertijd op de Hatertseweg.
De zesde klas heb ik helaas op een andere school
afgemaakt,
wegens verhuizing.
Daarna na mavo de Klokkenberg. Na een aantal baantjes ontmoette ik mijn man in het uitgaansleven in
Nijmegen. Nu wonen we al 32 jaar in Oss.
We hebben 2 kinderen, 25 en 23 jaar oud nu, dochter en zoon. Verder is mijn leven tot nu toe rustig
verlopen. Bij deze wil ik mij aanmelden voor de reünie vanaf 14.30.
En nog iets, Ik kan mij een juf herinneren, ze kwam uit Wolfheze,
naam weet ik niet meer.
Maar als je dan voor de klas moest komen, trok ze je onder je kin
aan het velletje, wat was ik bang voor dat mens! Moet je nou eens
doen, haha. Zo 'n gefrustreerde juf, zonder man en kinderen
voorzover ik me herinner! Van René: volgens mij is zij daarop
ontslagen.
Fons Bouman & Mieke Overeem 2014.
Rob Papendorp
NSV-4 MULO 1966-1968.
Destijds: Berg en Dal.
Nu: Schoppensteastraat – Eibergen.
1967 Deelnemer reis Jicin Tsjechië.

Na MULO de marine geprobeerd. Wapenelectronicamonteur toch niet mijn vak. Baantje gehad bij de
Voorzorg in de Stijnbuijsstraat in Nijmegen tot maart 1970. Maart 1970 dienstplicht Ede.
Telegrafistenopleiding. Per 1 dec. 1970 overplaatsing naar Eibergen. November 1971 verhuisd van Berg en
Dal naar Eibergen. KVVér tot 1 mei 1975. Daarna burgerfunctie tot 1 sept. 2008. Pre-pensioen tot 1 sept.
2013. Nu pensioen.

Hobby's etc. van Rob Papendorp
Burgerlijke staat
Aantal kinderen
Hobby's
Reizen
Muziek
Favoriete films
Favoriete boeken
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: Getrouwd
:2
: Vogelwerkgroep-Eibergen, kerkuil onderzoek, vogelexcursies naar
o.a. Zuid-Zweden, vleermuis tellingen, Fuchsia's, gezin en vooral kleinzoon.
: Vakanties met hele gezin in Duitsland.
: o.a. B.B. King, Reggae en nog veel meer.
: SF en actie.
: Alles over natuur.
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Hoi Rene, geweldig hoor na vele jaren dan (eindelijk) een reünie. Ook geweldig dat je de organisatie op je
hebt genomen. Ga regelmatig via schoolbank terug in de tijd. Eindelijk is het dan zover de puberkoppies van
die tijd op 8 november a.s. in het echies te mogen treffen. Ik verheug me er op. Succes verder en tot dan.
Vriendelijke groet, Rob.
Jij vroeg mij contact met je op te nemen ivm de a.s. reünie. Ik heb al je prachtige website bezocht en leuke
nostalgische dingen gezien. Op schoolbank ook, voor mij, nieuwe foto’s van o.a. de jeugduitwisseling.
Heb wat namen toegevoegd van mijzelf en Marcel v. Doorn. Weet jij trouwens of er van Marcel iets bekend
is? Kan hem nergens vinden. Enfin, ik hoor wel van je hoe verder nu.
Delia Martens, Rob Papendorp en Riet Bos 2016.

André Pels †
NSV-2 1959-1965.
NSV-4 MULO 1965-1970.
André is in 2012 overleden.
Hetty samen met haar broer André.

Hetty Pels
NSV-2 1959-1962.
Destijds:
Vossenlaan.
Nu: Amsterdam.
Gehuwd Van
Emden.

Dit zijn foto's van de opening van de kleuterschool NSV-2. Ik
mocht de vlag hijsen en liet tot drie keer toe het touw los
waardoor de vlag weer naar beneden kwam. Een meneer zei dat
hij het wel zou doen en liet toen ook het touw los! Op de rechter
foto zie je me staan met het touw in mijn hand, Juffrouw
Heusevelt staat erbij.
Binnen in school zie ik mezelf bij mijn moeder, weer Jan Bos en
zijn moeder, verder Wine van Huyzen, Heidi Gareis, Hansje Burki
en Elsbeth Schoppert kijkt in de camera.

Op de volgende staan ook Jantje Bos, Elsje van Dalen en Gemma Houterman, helemaal links de jongen heet
dacht ik Koen.
Adry Peters
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NSV-2.
Destijds:
Nu:
Gehuwd Verhoogt.
Riet, leuk wat van je te horen. De reünie lijkt me heel leuk, het
is al heel lang geleden dat we de laatste hadden. Ik heb niet
op de kleuterschool NEC gezeten. Is de reünie alleen voor onze
lichting of alle leerjaren? Mijn zusje Hanny heeft ook op de
NSV gezeten.
Ik weet nog iemand van onze klas, nl Anjo Tangerink die ook
in Wijchen woont, ik weet alleen niet waar.
Hanny Peters
NSV-2 1953-1957.
Destijds: Hazenkampseweg.
Nu: Sluisplein – Sint Oederode.
Gehuwd Gerritsen.
Ik heb jouw brief (Riet), met een omweg, je gebruikte mijn oude adres, gekregen. Mijn
dank hiervoor. Ik heb van Adry al het een en ander gehoord en het lijkt mij hartstikke
leuk om te komen. Ik ben van december 1953, heb dus vanaf 1957 op school gezeten:
de kleuterschool en de grote school.
Ik woonde destijds op de Hazenkampseweg 301, vlakbij school dus. Heb zowel op de kleuterschool als de
lagere school gezeten, daarna naar de HBS. Heb de HBO opleiding voor bibliothecaris gevolgd en ben hoofd
van de bibliotheek in Hintham en later Sint-Oedenrode geweest. Door omstandigheden werk ik sinds 4 jaar
niet meer en ben nu 60 en ben bijna 30 jaar getrouwd, geen kinderen.
Rob Peters
NSV-2 1966-1972.
Destijds: Panterstraat.
Nu: Saltshof - Wijchen.
ik heb de uitnodiging voor de reünie
ontvangen en ik weet niet of ik ga
komen, maar ik heb nog wel een foto
uit het schooljaar 69/70 toen ik in de vierde klas zat, op de
achtergrond mevrouw de Jong, moeder van Wessel en ? andere zoon.
Wanneer je het leuk vindt stuur ik je alle namen op de foto die ik
weet omdat ik ter gelegenheid van het afscheid van Fons Bouwman in
2006 alle 6a en 6b ers van toen heb opgespoord.
Ik heb in de 6de les gehad van zowel Bouwers als Bouman en heb
ook door hertrouwen van mijn vader twee kleinkinderen van Bouwers als broer en zus .
Ik heb ook een broer uit 54 een uit 56 ikzelf uit 59 en een zus uit 62 en de kinderen Bouwers die allen daar
naar school zijn gegaan.
Ik wens je succes met de voorbereiding en houd de vorderingen in de gaten.
Rob Peters en Margot van Wamel 2014.
Will Peters (Dekker)
NSV-4 1932-1936
Destijds: Driehuizerweg.
08 april 2014. Hallo René, ik ben nu 92 en heb in 1936 mijn Mulo diploma gehaald en moet dus in 1934 op
die school geweest zijn. Ik herken verschillende gezichten op de grote foto, helaas zie ik mezelf nog niet.
Het was wel mijn klas. Herken de leraren.
Op Noviomagus "schoolfoto's" staat boven de grote schoolfoto NSV-1 1934 en ook op jouw site "110 jaar
NSV". Bij Noviomagus is dit inmiddels doorgestreept en is er 1936/1937 van gemaakt. Bij de reacties op de
reunie zijn ook delen van deze foto aangehaald en personen benoemd. Daar staat ook 1937 bij o.a. de
naam van Miep Need en Tonny ter Stege.
Mijn moeder is inmiddels al 35 jaar dood. Zij heeft waarschijnlijk maar kort op de NSV gezeten.
Het gezin woonde vanaf september 1935 op de Driehuizerweg 330, moeder en de 4 kinderen.
Ouders waren gescheiden. Na 1937 zijn de kinderen naar tehuizen in Roermond gegaan. Mijn
moeder kwam in 1946 terug naar Nijmegen en trouwde dat jaar met mijn vader.
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Monique Penninkhof
NSV 1969-1977.
Gehuwd Deugd.
Ik vind het een leuk initiatief, maar heb op die datum een NK.
Ik heb verschillende opleidingen gevolgd, zowel op medisch als op pedagogisch gebied.
Ik ben werkzaam als consulent bij MEE (organisatie voor mensen met een beperking).

Tswi Rodrigues Pereira
NSV-1 1972-1974.
Tswi Rodrigues Pereira (1963) is de eerste partner van Pereira Consultants in Den Haag
sinds 2002. Hij is gespecialiseerd in tax planning van de grotere ondernemingen en
beursgenoteerde fondsen, fusies, buy-outs, acquisities, due diligences en
familiebedrijven. Tswi treedt met name op als trusted advisor en fungeert als klankbord
voor relaties en collega’s.
Mijn werk vraagt relativerings- en analytisch vermogen en daagt me uit problematieken van een afstand en
vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Ook humor en de kunst om te associëren zijn hier
onmisbaar. Dat maakt mijn baan elke dag weer boeiend.
Studie-achtergrond: fiscaal recht, Universiteit Leiden.
Eerdere functies: Tswi werkte na zijn studie twee jaar als inspecteur bij de Belastingdienst. In 1988 trad hij
in dienst bij PricewaterhouseCoopers, waar hij in 1993 partner werd. Tswi studeert filosofie.
John Pollaert
Destijds: leeuwstraat.
Nu: wijk Groenewoud – Nijmegen.
Hallo René, ja dat is inderdaad heel lang geleden. Leuk dat we elkaar na zoveel jaren
weer eens gaan ontmoeten, ik heb er zin in. Mijn zus Ans is inderdaad al bijna 20 jaar
geleden overleden, mijn moeder 25 en mijn vader 13 jaar geleden.
Ik ben na 8 jaar bij de gemeente Nijmegen, 31 jaar makelaar geweest bij Verbeek, waar
ik tot mijn 62e in dienst ben geweest, Inmiddels ben ik 65 v.a. dec. j.l. en ben dus al ca.
3,5 jaar met pensioen.
Ik heb 18 jaar in Wijchen gewoond en na mijn
scheiding, woon ik inmiddels al weer 23 jaar in Nijmegen. Ik heb 2
dochters en heb inmiddels 5 kleinkinderen.
Ik woon nu in de wijk Groenewoud. René, succes met het organiseren
van de reünie en tot ziens.
Jan Boekhoorn & John Pollaert 2014.
Loes Posma
NSV-4 MULO 1947-1951.
Destijds: Ruyterstraat 63.

Loes zat op de NSV-4 MULO van 1946 tot1951.
Juli 2019 Opgetekend door haar dochter Lydia.
Bewerkt door René Martens – NSV Redactie.
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Memoires 1940-1945 van Loes Posma, geboren te Nijmegen op 21
november 1933. Ons gezin bestond uit vader, moeder, mijn twee oudere
broers Bauke, Wim en ik.
Mijn vader A.J.M. Posma had een confectiefabriek (Pocofa – Polman
Confectie Fabrieken) aan de Ruyterstraat 63. Wij woonden ernaast.
Wim Posma – NSV-4 MULO 1945-1949.

De oorlogsjaren 1940-1945 van Loes Posma
Herinneringen over haar vader A.J.M Posma.
April 1935.

April 1945.
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1950 Jubileum.

Dit was de noodwinkel van Gerzon Damesmode (Mariënburg. In 1957 werd het in gebruik genomen
door Posterijen, de bestel-afdeling van Nijmegen.
Later ging deze afdeling naar de Spoor-straat, nu Burgemeester Hustinxstraat. In de jaren na de
oorlog werden op verschillende plaatsen in
de binnenstad noodwinkels gebouwd, soms
met zeer fraaie architectuur zoals hier op de
hoek van het Mariënburg. In de jaren
daarna werden de winkels weer allemaal
afgebroken.
1955 Aan de rechterzijde van de
Burchtstraat staan enkele grote naoorlogse
nieuwe winkelpanden, zoals de Peek &
Cloppenburg en de modezaak Gerzon met
zes kunstwerken van Jac Maris (Heumen).
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Het uitbreken van de oorlog op 10 mei 1940.
Wat ik mij nog kan herinneren is dat we op 10 mei 1940 ’s morgens uit bed werden gehaald. Ik was
bijna zeven jaar oud. De lucht was vol met vliegtuigen, er was veel lawaai en er werd geschoten. We
zijn naar beneden gegaan, de kelder in. Om 12.00 uur zouden er bruggen worden opgeblazen. Zo
ook de Graafschebrug, waar wij 75 meter vandaan woonden.
We moesten de ramen openzetten voor de luchtdruk en precies
om 12.00 uur volgde een harde dreun en was de brug weg.
Ondanks het opblazen van de bruggen, vielen de Duitsers toch
binnen. Ze kwamen binnen via Ubbergen en Berg en Dal, er
was overal spanning in de stad.
De Duitsers namen gelijk maatregelen. ’s Avonds moest
iedereen om 20.00 uur binnen zijn. De straatverlichting ging uit
en ook de elektriciteit werd uitgeschakeld. Dus we brandden
kaarsen. Er moesten ook maatregelen genomen worden i.v.m.
de levensmiddelenvoorziening. We kregen distributiebonnen, daar zaten ook snoepbonnen bij en dan
gingen we tum-tum snoepjes kopen in een winkeltje in de buurt. Wat een luxe was dat!
Honger hebben we gelukkig nooit gehad. Het zogenaamde “regerings”brood was niet te eten, het
was zo klef, dat je er balletjes van kon draaien. Thee was ook niet meer te koop, dus kregen we thee
“tabletten”. Dit was enigszins te drinken. Vlees werd ook een probleem, maar mijn vader heeft op
een gegeven moment een half varken kunnen regelen. Mijn vader was bedrijfsleider van een
confectiefabriek en het spek en de hammen werden in de fabrieksschoorsteen gerookt, ’s nachts
uiteraard, want niemand mocht dit weten. Naderhand hingen de hammen en spek aan een touwtje
in onze kelder.
Mijn vader was een liefhebber van roken, maar er waren geen sigaren, tabak en sigaretten waren
niet meer te koop. Daar wist hij ook een oplossing voor. Er werd een krant op tafel gelegd, een berg
gemalen tabaksbladeren erop en mijn broer en ik hadden wat te doen. Dan zaten we de hele middag
met een apparaatje sigaretten te maken. En nooit klagen, je deed het gewoon.
Af en toe kregen we oorlogstoestanden. De V-1 bommenwerpers kwamen regelmatig over ons heen.
Gelukkig is er nooit een bij ons in de buurt gevallen. Zondags kwam er regelmatig (meestal tijdens
het ontbijt) een kettingbom aan. Wij renden dan richting kelder, maar we waren altijd te laat. Dat
ging weken zo, en dan was het weer weken rustig en konden we buiten spelen, totdat er ineens weer
een bom viel, je kroop dan in een portiek, of dichtbij in een kelder. We mochten daarna weer een
poos niet naar buiten.
De Duitse bezetting.
De Duitsers lieten zo langzamerhand merken dat ze er waren. We moesten koper, zilver, radio’s en
fietsen inleveren. Mijn vader mocht een radio houden voor het fabriekspersoneel. Zijn eigen radio
had hij in een grote kartonnen doos gedaan en tussen andere dozen gezet in een kast op kantoor.
Dat is nooit ontdekt!
Ons ouderlijk huis aan de Ruyterstraat in Nijmegen.
Het koper en zilver gingen in de boomgaard de grond in, evenals 100 kg
aardappelen. Volgens mij heeft mijn vader de fietsen ook laten
“verdwijnen”. De transportfiets stond er wel, maar die mocht hij
waarschijnlijk houden i.v.m. de fabriek.
Het personeel van kantoor was Joods. In de fabriek werkte ook een
Duitser, de rest van het personeel was Nederlands. Mijn vader las “die
Deutsche Zeitung“ die voor het raam hing, want er liepen veel Duitsers
door de straat , en een werkte er in de fabriek, dus het was oppassen
geblazen!
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Een groep Duitsers was ingekwartierd in de paraplufabriek E. Meulenberg & Zonen Ruyterstraat 5355 (later de Maertens tricotage fabriek), vlak bij ons. We zaten daar wel tussen het gevaar, maar
je deed alles om te overleven. De Duitse soldaten liepen ook regelmatig door de straat. Kaarsrecht
met leren beenkappen. Je hoorde ze in de verte al aankomen, discipline hadden ze en ze konden
ook prachtig zingen.
In de paraplufabriek vlak bij ons, lag het later vol met gestolen goederen, allemaal door de Duitsers
geroofd uit o.a. de Joodse huizen. Ze belden aan, namen de mooie spullen mee en als je commentaar
had, staken ze de boel in brand.
We hadden een gewone telefoon en een telefoon die in verbinding stond met alle afdelingen van de
fabriek. De fabriek lag stil, op het moment dat de Duitser uit de fabriek bij onze voordeur aanbelde.
Mijn vader en een vriend luisterden in het magazijn naar de BBC. Zwaar verboden!
De bedoeling was dat mijn moeder zou waarschuwen, via de telefoon, als er onraad was, maar door
de zenuwen drukte ze op het verkeerde knopje, en werd mijn vader betrapt. De Duitser heeft
gelukkig geen maatregelen genomen, hij had mijn vader op kunnen laten pakken. Op dat moment
was er in ieder geval een goede Duitser, maar ik weet niet of hij er iets mee te maken had dat het
Joodse personeel later is opgepakt en afgevoerd naar kampen. Daar zijn we nooit achter gekomen,
want geen van hen is ooit teruggekomen.
De Duitsers begonnen nu ook meer mensen op te pakken. De Joden moesten zich melden en werden
afgevoerd naar kampen. Een aantal mensen op kantoor verdween ook ineens. Een van de Joden ook,
ze werd ’s nachts opgehaald bij haar huis met een vrachtwagen en afgevoerd.
De NSV Nijmeegse Schoolvereniging
We konden nog naar school. Mijn broers en ik zaten op de N.S.V. aan de Driehuizerweg 45. Met
luchtalarm moesten we de gang op en zat je in de stress te wachten, totdat het alarm over was. Dan
moest je gewoon weer terug naar de klas. Ondanks dat we veel geoefend hadden, was het altijd
chaos in de gangen, en je zat vol angst dat er iets ergs zou gebeuren.
Eind 1943 nam de luchtoorlog in hevigheid toe, gericht op de Duitse industrie en verkeer. Het was
een voorbereiding op landingen aan de kusten. ’s Nachts waren het de Britse luchtstrijdkrachten die
aanvalsvluchten uitvoerden en overdag de Amerikanen.
Nijmegen heeft van heel Nederland het meeste meegemaakt wat de luchtoorlog betreft. We zaten
toen ook al regelmatig in de kelder, maar sliepen er nog niet. Overdag kon je luchtgevechten zien
en ’s nachts hoorde je het gedreun van ontploffende bommen en afweergeschut. Er kwamen ook
brandbommen en brisantbommen in de stad neer. Er is ook een vliegtuig achter onze boomgaard
neergestort, we zijn wezen kijken, de piloot was nergens te vinden. Het was wel indrukwekkend. Het
was niet zo’n groot vliegtuig, en hij lag precies op de weg.
Het Rampjaar 1944
Inmiddels kwam het rampjaar 1944 eraan. Op 22 februari 1944 werd Nijmegen gebombardeerd.
Mijn broer Wim en ik waren op weg naar school. Het zal 13.15 uur zijn geweest. Veel mensen waren
op weg naar school en werk. Ineens luchtalarm. Wij liepen op de Archipelstraat met links en rechts
boerenvelden, dus er was nergens dekking. Er volgde veel lawaai, ontploffingen en daarna werd het
stil. We hadden geen idee wat het was en zijn maar terug gerend. Op de hoek van de St. Annastraat,
hebben we bij een huis aangebeld. De bewoners hebben ons toen binnen gelaten, en we hebben
gewacht in de hoop dat we werden opgehaald. Ineens zagen we iemand van de fabriek aan de
overkant staan, hij was ons aan het zoeken.
We zijn met hem mee naar huis gegaan, er hing een vreemde sfeer op straat. Eenmaal
thuisgekomen, hoorden we wat er was gebeurd. Mijn vader was op reis geweest (per trein). Hij was
net op tijd thuis, want even daarna is er een bom voor het station gevallen.
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Het station voor de verwoesting

Het station na het bombardement

De hele binnenstad was zo goed als plat gebombardeerd. Alles stond in brand. Op ons balkon kon je
een hele vuurgloed zien en er hing een vreselijke brandlucht. Het bombardement bleek een grote
vergissing. Amerikaanse bommenwerpers waren op weg naar Duitsland. In de veronderstelling dat
ze boven Duitsland waren, hebben ze bommen op Nijmegen laten vallen. De brandweer is een dag
met blussen bezig geweest. Het was een chaos in de stad. Gas- en waterleidingen waren kapot.
We hadden ons bad van tevoren al vol met water laten lopen en in het fornuis kon je ook gedeeltelijk
op kolen stoken. Mijn vader dacht vooruit!
Na het bombardement waren er 1.000 doden, veel gewonden en daklozen. Maar we moesten weer
verder. Het verzet tegen de Duitsers was sterker geworden, iets dat de Duitsers en de NSB’ers
irriteerden. Zij begonnen dan ook steeds ruwer op te treden. De Duitsers genoten er wel van dat de
Amerikanen de stad platgebombardeerd hadden.
In juli werd er in het Kronenburgpark een Duitse soldaat doodgeschoten. Onmiddellijk gingen de
Duitsers over tot represailles. Alle openbare gelegenheden werden gesloten en om 20.00 uur moest
iedereen binnen zijn. Als je ’s avonds op straat was, werd er meteen geschoten. De NSB-ers drongen
’s nachts de huizen binnen en namen kristal, schilderijen, goud en zilver mee.

Bombardement op 22 februari 1944

Dit was het resultaat de stad in vlammen

De bevrijding september 1944
De oorlog kreeg inmiddels een snel verloop, doordat de geallieerden de Nederlandse grenzen
naderden. Na de ineenstorting van het Duitse front, en doordat de geallieerde legers de Belgische
grens overkwamen, kreeg Nijmegen een vreugdevol schouwspel te zien. De vlucht van een verslagen
leger.
Begin september trokken ze over de Graafschebrug, lange rijen Duitse legervoertuigen met haveloze
Duitse soldaten. Via Ubbergen en Beek richting Duitsland. Mijn vader is gaan kijken, wij bleven thuis.
We waren nog te jong.
De NSB-ers vluchtten ook en op “Dolle Dinsdag” (5 september 1944), dacht men dat binnenkort de
geallieerden troepen binnen zouden komen. Er waren geruchten dat grote delen van Noord-Brabant
en Limburg bevrijd waren door de Amerikanen, maar dat was niet waar. Alleen Maastricht was vrij.
Er waren nog heel wat Duitsers in het land die de orde begonnen te herstellen.
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Bedreigingen waren er volop. De burgers moesten zich melden voor graafwerkzaamheden.
Loopgraven graven, uiteraard voor de Duitsers. Hoofden van bedrijven werden ook opgeroepen. Mijn
vader moest ook. Wij zaten thuis in de stress. Gelukkig hoefde mijn vader achteraf niet, hij was te
oud.
Echter de volgende ramp kwam eraan, en dat was op 17 september 1944.
We zagen allemaal vliegtuigen in de lucht. Veel verkenningsvliegtuigen. Zouden ze komen?
Plotseling het luchtalarm, gevolgd door een enorm lawaai van vliegtuigmotoren en het dreunen van
neervallende bommen. Het Duitse afweergeschut kwam ook in actie. De aanval duurde lang en wij
zaten ondertussen te beven in de kelder.

Interieur van een “glider” direct na de landing.

17 september 1944
De Amerikaanse bevrijders kwamen
uit de lucht vallen.

De BBC had ’s morgens weinig nieuws gegeven, dus men wist niet wat er nou precies aan de hand
was. Toen ineens kwam de grootste luchtvloot opdagen. Een hoop motorgeronk weer.
Transportvliegtuigen, zweefvliegtuigen(gliders) in de lucht. Honderden parachutisten kwamen naar
beneden. Een lawaai van schoten. De bevrijders waren gekomen! Vanuit Engeland kwamen de
vliegtuigen geladen met oorlogsmateriaal. De lucht zat vol met vliegtuigen. De operatie was
nauwkeurig voorbereid door de Nederlandse ondergrondse strijdkrachten. De landingen waren bij
Nijmegen, Eindhoven, Grave en Arnhem.
De Duitsers gingen ook in de aanval. Hevige
tankgevechten vonden plaats. Via de BBC
hoorde je af en toe wat. Voor de rest zaten we
in de kelder af te wachten. De Duitsers hebben
toen ook nog de resten van de binnenstad van
Nijmegen in brand gestoken. Er is nog hevig
gevochten, de granaten vlogen ook weer om
ons heen. Ze hadden springstof onder de
Waalbrug geplaatst, voor als de vijand kwam,
dan konden ze hem opblazen.
Een moedige jongen (Jan van Hooff, 19 jaar)
van de ondergrondse, heeft de brug onklaar
gemaakt, het granaatvuur trotserend. Helaas hebben de Duitsers hem even daarna in de stad
doodgeschoten.
Er is een monument voor hem geplaatst (bij de Waalbrug).
Na de oorlog werd er over hem op school gesproken, dat maakte diepe indruk op ons.
De nacht van zondag op maandag (17-18 september 1944) verliep redelijk rustig. Af en toe waren
er gevechten tussen de Amerikanen en de Duitsers op de Graafscheweg en de St. Annastraat, vlakbij
ons. In de buurt van een brug wonen, was nogal gevaarlijk. Naderhand waren er gevechten in de
stad. De Duitsers vorderden huizen om vandaar uit te schieten.
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We kregen granaten van de Duitsers, het Duitse geschut stond aan de overkant van de Waal, en in
de Betuwe. Daar hebben we na de bevrijding van Nijmegen nog maanden de volle laag van gehad.
Dinsdag 19 september 1944 was het onrustig. Er waren gevechten met de Duitsers, vaak van huis
tot huis. Ze hielden zich schuil in huizen. Er waren ook overal branden die niet geblust konden
worden, want de waterleiding was weer defect, evenals de gastoevoer. We zaten veel in de kelder.
Woensdag 20 september 1944 werd het rustiger. Iedereen dacht dat de Duitsers weg waren. In de
straat gingen de vlaggen uit. Blijheid alom!
De mensen uit de straat gingen in de paraplufabriek alles wegroven, van wat de Duitsers daar aan
waardevolle spullen hadden opgeslagen. De mensen wilden hun spullen terug. Grote manden vol
met kristal en serviesgoed. In gedachten zie ik dat beeld nog zo voor me, het was allemaal veel te
voorbarig.
Ineens waren er schoten in de straat, het werd duidelijk dat er nog steeds Duitsers in de stad waren.
Ze schoten op de mensen die de grote manden achter zich aantrokken. We moesten van mijn vader
de kelder in. We vreesden de ergste maatregelen. Vanuit de kelder hoorden we een hoop lawaai in
de straat. Na een poos werd het rustig en is mijn vader gaan kijken. Het liep gelukkig goed af, de
manden gingen weer terug richting paraplufabriek.
De geallieerden hadden Nijmegen van de laatste Duitsers gezuiverd en op de avond van 20
september 1944, kregen we via de radio bericht dat Nijmegen was bevrijd. Er werd niet gevlagd en
er waren ook geen feesten. Nijmegen was in diepe rouw vanwege alle doden, gewonden en daklozen.
Maar toen was de ellende nog niet voorbij, het ergste kwam nog.
Bij ons in de straat stonden veel fabrieken, (vanwege de gunstige ligging vlakbij het spoor).
Dobbelman, een kapokfabriek, Pocofa(confectiefabriek), Thieme(drukkerij) en dan de paraplufabriek.
Een paar dagen na de bevrijding van Nijmegen viel er al een brisantbom op de kapokfabriek. Er
vielen 90 doden, allemaal mensen uit de buurt die daar in de schuilkelder zaten. De dag erna kwamen
de handkarren met de doden erop voorbij, een afschuwelijk gezicht. Ik was inmiddels bijna 11 jaar,
dus het begon allemaal een beetje tot me door te dringen.
Er was natuurlijk overal chaos. Er was ook geen vervoer meer, alleen handkarren. De telefoon deed
het niet meer, de posterijen lagen stil en de treinen reden ook niet meer. Alles moest geregeld
worden, maar met die granaataanvallen was dat erg moeilijk.
De familie van mijn ouders woonde allen in Rotterdam, waar enorme hongersnood heerste. Mijn
vader maakte voedselpakketten voor hen en deed er geld in. Het vervoer ging per boot. De
“Nijmeegsche Boot” ging toen nog twee keer per week naar Rotterdam. Dat ging een paar weken
goed, totdat de boot ook niet meer ging. Het werd te gevaarlijk, en dus was er verder geen contact
meer met de familie.
De Duitsers waren wel weg uit Nijmegen, maar ze lagen nog vlakbij en ze kwamen nu met vliegtuigen
uit Duitsland om bommen naar beneden te gooien. Er werd weleens een vliegtuig neergehaald en
dan zag je de bemanning met een parachute naar beneden komen, en
vervolgens werd er op hen geschoten. Als het ’s nachts gebeurde, werd er
een groot zoeklicht op gericht om ze neer te halen.
De Reestraat - klaar voor de slotaanval op Duitsland.
Het werd inmiddels zo gevaarlijk, dat we beneden gingen slapen. De salon
werd leeggemaakt, de meubels gingen naar boven en de bedden naar
beneden. De ramen van de serre werden volgeplakt met papieren plakband,
dit i.v.m. de luchtdruk van de bommen. ’s Nachts moest alles verduisterd
zijn. De meeste granaten vielen ook ’s nachts. Je wist nooit waar ze terecht
zouden komen. Na een poos zo geleefd te hebben, vond mijn vader het beter
nog een verdieping lager te gaan. De kelder dus, heel riant!
Het interieur van de kelder zag er zo uit; onderaan de trap was de ruimte circa 5 meter lang en 1.50
meter breed. Er waren drie vluchtmogelijkheden; de trap, de raampjes aan de voorkant (via een
rooster kon je naar buiten klimmen) en via een luik in de zijmuur. Daar kon je doorheen kruipen en
dan kwam je in de fabriek. Gelukkig is dat nooit nodig geweest.
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Naderhand heeft mijn vader zandzakken op het rooster gelegd. Als we toen via het rooster hadden
moeten vluchten was dat nooit gelukt, maar je moest wel, want zonder zandzakken was het ook
gevaarlijk.
Er stond een houten rek tegen de muur, met weckflessen en daar zaten ook goudrenetten in (daar
hield mijn vader van). Onder de trap lag het vol met aardappelen, bestrooid met poeder (tegen
uitlopen). Dan stond er nog een “Keulsche”pot met eieren in kalkwater, zodat ze goed bleven en nog
een “Keulsche” pot met snijbonen in zout (tegen bederf).
Mijn vader schreef de granaataanvallen op een lat van het rek met een potlood. Toen ik in 2003 de
kans kreeg ons ouderlijk huis nog eens door te lopen, zag ik nog vaag wat mijn vader daarop had
geschreven. Dat deed me wel wat.
We lagen met kleren aan in bed. Alleen onze schoenen deden we uit. Alles voorbereid om te kunnen
vluchten indien nodig. De granaataanvallen namen alsmaar toe, soms uren achter elkaar. In de
fabriekshal stond de handkar al klaar, vol met koffers.
Even daarna was het zover. Er vielen brandbommen in de straat, het brandde overal, en we moesten
daar gewoon weg. De handkar namen we mee, mijn oudste broer kon hem trekken. Wij ernaast.
Waarheen, dat moest mijn vader nog even bekijken. We zijn twee straten verderop de draadfabriek
ingevlucht, de handkar ging ook mee naar binnen. Mijn moeder zag het niet zitten om daar de kelder
in te gaan, want die zat al propvol met mensen. We hebben toen maar uren achter de handkar
gestaan. Er was een hoop lawaai buiten.
Toen het weer “veilig” was, zijn we weer naar huis gegaan. In onze straat was er veel gebeurd. Op
de hoek van de straat was een hele voorgevel weg. De branden waren wel geblust. Mijn vader ging
direct de fabriek inspecteren, en kwam tot de ontdekking dat daar ook een brandbom was ingeslagen.
De zijkant van een houten schap was helemaal zwartgeblakerd, de bom lag ervoor. Het was een
wonder dat het vuur vanzelf was uitgegaan. Waarschijnlijk door gebrek aan zuurstof. Tijdens onze
afwezigheid had de hele fabriek afgebrand kunnen zijn.
Naar school konden we niet meer, we hebben nog een poos les gehad in de fourniturenkamer van
de fabriek. De helft van de klas en de onderwijzeres. Na enige weken kon dat ook niet meer, het was
te gevaarlijk om over straat te lopen.
De fabriek kwam ook stil te liggen, het personeel kon net zomin nog over straat. Inmiddels kregen
we volop militairen in de straat, maar ook jeeps en vrachtauto’s. Alle straten stonden vol, dit ter
voorbereiding op de aanval op Duitsland. Er kwamen ook een keuken en een tandartswagen in de
straat. Die stonden naast ons in de voortuin van het klooster. Van 9.00 tot 17.00 uur hoorde je de
generator dreunen. In de straat werd er gekookt voor de soldaten. Wij kregen gebruikte
theebladeren, die kon je gemakkelijk nog een keer trekken. Alles beter dan die theetabletten!
Op het privékantoor van mijn vader kwamen twee officieren te liggen, de ruimte moest je afstaan.
Het waren Canadezen. Aardige lui. Toen ik een keer ziek was, kwamen ze een grote witte boterham
brengen met marmelade erop. Heerlijk was dat! Naderhand hebben er nog Amerikanen in het kantoor
gezeten. Hier en daar waren er gaarkeukens door de gemeente neergezet.
Het eten was niet bepaald lekker, maar als je zelf niets had, moest je wel.
Het liep tegen de winter, het werd kouder. Kleding was er niet te koop. Mijn
vader heeft een paar paardendekens georganiseerd, laten verven en de
kleermaker laten komen, die er een soort trainingspak van heeft gemaakt
voor mijn broer en ik. Het was wel ruw op je huid, maar ook lekker warm.
“Dior” kleding gemaakt van geverfde paardendekens.
Mijn moeder was handig met de breinaalden en van resten wol werden er
truien gebreid. Zo zat je weer even goed. Bij de Bata kon je soms een paar
schoenen kopen. Ik heb er ook een paar gekregen. Zwart linnen met een
leren neus. In het voorjaar werden ze te klein en liet mijn vader de neuzen
eraf halen, zodat je weer verder kon. Je tenen gingen dan over de grond, maar ach, het werd
voorjaar! We liepen ook op klompen.
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Het ging nog steeds door met granaataanvallen en we leefden een groot deel van de dag in de kelder,
waar we schaken en dammen leerden van mijn vader. We hebben een nacht constant granaatvuur
gehad. Er kwam geen eind aan, en maar afwachten waar de bommen op terecht zouden komen. Mijn
vader schreef alles op de “lat”.

De St. Stevenstoren was een ruïne.
Het was best gezellig in de straat met al die soldaten. Er was volop bedrijvigheid, je voelde je zelfs
veilig. Dit was allemaal ter voorbereiding op de aanval op Duitsland. Begin februari was het zover,
toen kreeg Duitsland de volle laag. Het ging vreselijk tekeer. Wij kregen ook nog steeds granaatvuur
uit Duitsland.
Mijn vader besloot om maar weer weg te gaan, nu met paard en wagen. Matrassen, potten en pannen
en koffers met kleding werden opgeladen. We hadden al een poos een nieuwe knecht in de fabriek.
Hij woonde met zijn vader en zussen in Hees (bij Nijmegen). Ze woonden in een boerderij. We
mochten bij hen komen, een hele invasie, want wij waren met zijn vijven. We kregen een grote
kamer, en mijn moeder kon in de keuken koken. Het was wel primitief, maar het was daar rustig,
zodat we een beetje konden bekomen van alle ellende in de stad.
Mijn vader ging elke dag op de fiets naar de fabriek. Hij moest over de Graafschebrug heen (deze
was inmiddels weer begaanbaar gemaakt). Het was een gevaarlijke tocht en we waren dan ook altijd
blij als hij ’s avonds weer thuiskwam.
We hebben in Hees nog een granaataanval gehad en hebben toen de nacht in de kelder gezeten. We
zijn er goed vanaf gekomen. Toen het een poos rustig bleef, zijn we weer naar huis gegaan.
Duitsland was inmiddels flink gebombardeerd en in onze omgeving waren de Duitsers verdreven.
Alles kwam weer op gang. Nog niet heel Nederland was bevrijd, maar het ging de goede kant op. De
soldaten waren vertrokken uit onze straat. In het westen van het land hadden de mensen vreselijke
honger. We konden er niets aan doen en we hadden ook geen idee hoe het met onze familie in
Rotterdam was gesteld.
In Nijmegen werd het redelijk rustig. We hebben nog een keer
meegemaakt dat er een granaat tegenover ons huis insloeg. Ik zat in de
erker te lezen en mijn broer zat in de buurt van een schilderij. Er vloog
een scherf door de ruit in het schilderij. We waren met de schrik
vrijgekomen.
Een paar weken na onze terugkeer, was heel Nederland bevrijd. De
Duitsers waren gecapituleerd. We hoefden eindelijk niet langer meer in
de kelder te zitten. We konden weer boven slapen.

De bevrijders waren gekomen.

Alles moest weer op gang komen. We gingen weer naar school. We waren een hele poos thuis
geweest.
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Ik zat in de zesde klas van de lagere school. Er moest veel ingehaald worden. Het was weer wennen
om in de schoolbanken te zitten en dat alles om ons heen rustig was. Geen alarm meer en rennen
naar de gang.
Ik weet ook nog dat we kleren uit Canada kregen. Er lag een hele stapel in de gymzaal en een
onderwijzeres regelde alles. Ik kreeg een bloemetjesjurk. Ik had het eigenlijk niet nodig, want ik had
zomerkleren genoeg. Lappen uit de fabriek en mijn moeder kon alles naaien, maar ik vond het wel
interessant een jurk uit het buitenland!
De stad moest nog “gezuiverd” worden van de NSB-ers en de “moffenmeiden”. De NSB-ers gingen
naar de gevangenis en de “moffenmeiden” werden op straat kaalgeschoren, en kregen een
hakenkruis op hun hoofd geverfd. Ze moesten dan in een lange rij door de straten lopen, wat een
hele vernedering was, maar dat was ook de bedoeling.
Het heeft nog een hele tijd geduurd, voordat alles weer normaal werd. Alles moest weer opgebouwd
worden. Veel mensen waren dakloos en moesten noodgedwongen in schuilkelders leven. De fabriek
begon ook weer.
Een jaar na de bevrijding van Nijmegen leefden nog steeds honderden mensen in schuilkelders.

Mei 1950 Bauke Posma
Een half jaar voordat mijn vader met pensioen zou gaan, is hij plotseling overleden. Hij had de fabriek
door de oorlogsjaren heen geholpen en weer helemaal opgebouwd tot een groot bedrijf. Hij heeft
daar gewerkt van 1910 tot 1954. Voor ons was dat het einde van de Pocofa confectiefabriek, waar
we als kinderen mee opgegroeid zijn. We hebben daar veel meegemaakt. Er ligt daar een hele
geschiedenis.
Het pand en ons huis staan er nog. Het is nu bijna honderd jaar oud.
Ons gezin heeft gelukkig de oorlog overleefd, ik hoop dat
nooit meer mee te maken. Vergeten doe je het niet. Ik
heb alles een plaats kunnen geven. Ik kan de
herinneringen ook niet meer delen met ons gezin. Mijn
broers zijn inmiddels overleden.
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Het boek is nu gesloten, Loes Posma.

Wim Prakke
NSV-1 1946-1954.
Nu: Hofkersstraat – Nijmegen.
2018: Vandaag in de Brug gezien de oude foto van de NSV.
Aan deze school heb ik zeer goede herinneringen. Acht jaar op school
gezeten door eenmaal blijven zitten, tweede klas bij juffrouw Doef (op de
foto) en, volgens mij maar een jaar bestaand hebbende, een zevende klas
bij heer
Kielstra.
Mijn schooljaren waren (toen nog 6 dagen per week) 1946/1947 bij juffrouw Klein Lankhorst (later
getrouwd met de heer Meester). 1947/1948 bij juffrouw Doef, geen succes. 1948/1949 bij mevrouw
Brander. 1952/1953 zesde klas bij dhr. Kiestra en 1953/1954 de, volgens mij eenmalige, 7e klas met 5
leerlingen (bij de zesde klas in) in het handenarbeid lokaal boven de ingang. Zesde en zevende klas gingen
op woensdagmiddag wel naar school door een studie die de hr Kielstra volgde, donderdagmiddag hadden
wij vrij.
Ik kan mij deze foto niet herinneren dus ik twijfel aan het jaartal 45/46, kan dus ook iets later zijn. Kan nl
zijn dat ik midden voor zit op de tweede rij. Mijn ouders hadden een boekhandel en die leverde heel veel
schoolboeken die we met de hele familie dan dagen lang zaten te kaften.
René, bedankt voor je reactie. Foto NSV-1 1953-1954 is de zesde en zevende klas van de heer Kiestra.
Personen achterste rij: Gerrie van Laar, Jan van Ettergen, Willy Gerritsen.
Zevende klas: Gerrie, Jan, Willy, Hans Berkhout en Wim P.
Reden zevende klas was dat we niet geschikt waren voor ULO/Mulo en te jong voor bedrijfsleven (vanaf 15
jaar). In januari 1955 ben ik begonnen met de vakopleiding Grafische industrie, handzetter. In mijn
herinnering zijn Willy en Hans daar ook aan begonnen.
Foto 1947/1948: 1e rij: Jan van de Bent, zijn naam is later veranderd in du Maine. Hij is later hoofd van de
Nutsschool aan de Palembangstraat geworden. 2e rij: Marijke Dupree. Verder op de foto's veel bekende
gezichten, maar weet verder geen namen meer.
Veel succes met het boek, leuk als het uitkomt, ik hou het in de gaten. Hartelijke groet, Wim Prakke.
Elsbeth Prins
NSV-1 1970-1971.
Opleiding tot verpleegkundige in Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein. Sinds 1986
woonachtig in Veendam. Getrouwd met René Keereweer, 3 kinderen.
In 2004 afgestudeerd aan RUG-verplegingswetenschap. Werkzaam als
diabetesverpleegkundige.
Ik kom niet naar de reünie, geen belangstelling.
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Gerrit Jan ten Raa
NSV-2 1961-1965.
Destijds: Beverweg.
Nu:
Leuk om via mijn broer en vervolgens Riet over de reünie te horen:
Hoe is ‘t mij vergaan:
In november 1961 zijn wij verhuisd van Amersfoort naar Nijmegen en kwam ik in de 3e
klas van de NSV. Van november 1961 t/m 1965 heb ik gezeten in de 3e t/m 6e klas van
de NSV2. We woonden destijds op de Beverweg.
Helaas heb ik zowel op de foto’s als bij Reacties geen mensen uit mijn klas herkend, maar dat kan nog
komen. Tevens heb ik na diverse verhuizingen ook niets meer in mijn archieven kunnen vinden.
Vervolgens ben ik in 1965 naar de middelbare school NSG gegaan en daarna heb ik 2 jaar bouwkunde
gestudeerd in Eindhoven. Vervolgens enkele jaren genoten van het vrije leven, en daarna tot 1994 in
diverse functies in de ICT gewerkt.
Inmiddels in 1978 getrouwd, 2 kinderen en 1 kleinkind en we wonen al 34 jaren in Druten.
De laatste jaren ben ik niet meer werkzaam vanwege gezondsheids redenen. Ik stuur jouw e-mail door naar
Rudi Treffers, hij zat bij mij in de klas, zodat hij zelf met jou contact kan opnemen. Verder heb ik geen
contacten meer uit die tijd.
Alvorens deel te nemen aan de reünie hoop ik dat er een aantal mensen uit mijn klas aanwezig zijn.
Voorlopig succes met je voorbereidingen.
Jan Rattink
NSV-1 1953-1957.
Destijds:
Nu:
Destijds eigenaar fietsenspeciaalzaak in de Bloemerstraat.

Ingrid van Ree
NSV-2 1965-1972.
Destijds:
Nu: Engelsburg – Enschede.
Haar vader was docent op de NSV-2. Zijn broer Pleun zat op de NSV-1.
Judith Reedijk

Destijds: Hazenkamp.
Marlies van der Klugt, mijn vroegere buurmeisje van de Postweg, had mij opgegeven
voor de reünie.
Maar mijn lagere school was niet de NSV,
maar de Klokkenberg in de stad. Marlies en
ik hebben samen op de Klimop
kleuterschool gezeten en later ook weer
samen op het Nijmeegs Lyceum.
Ik kan je vertellen dat mijn vader wèl op de NSV heeft gezeten;
1928-1934. Hij is inmiddels 92 jaar en nog steeds in Nijmegen
woonachtig. Ik heb met mijn ouders en een zusje in 1954-1955
aan de Groenestraat 299 gewoond.
Mijn ouders en mijn zussen en ik zijn alle zes lid geweest van
de gymnastiekvereniging De Hazenkamp.
P.S. Leuk dat jij je met stambomen bezig houdt; dat doe ik namelijk ook.
Kan de reünie-feestvreugde verhoogd worden met bijgevoegde foto uit 1934? Helemaal links boven staat
Jan Kuijper. Pleun Reedijk zit op de onderste rij (achter de liggende jongen), naast hem zit Willy de Wit (ook
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achter de loggende jongen). Jan en Willy zijn later getrouwd. Met hun dochter Marjo Kuijper ben ik
bevriend.
2018
Ik heb zlf nooit op de NSV gezeten. Mijn vader wel, die was er leerling van 1928-1934.
Hij had in 2014 met Willie de Wit, naar de reünie willen komen, maar hij werd door een herseninfarct
getroffen.
Ik denk dat ik in jouw lijst kwam, omdat ik lid van de Hazenkamp was (en vroeger aan de Groenestraat
woonde).
Marlies van der Klugt (Nijkerk), oud buurmeisje, zat wel op de NSV1. Volgens mij heeft zij mij opgegeven
toentertijd.
Pleun Reedijk
NSV-1 1928-1934.
Destijds: Groenstraat.
Nu: Postweg.
Na de NSV naar HBS-b Kronenburgersingel en vervolgens HTS Arnhem Weg- en
Waterbouw.

Margot Reytenbagh
NSV-1 1960-1965.
Destijds: Postweg.
Nu: van Stiphoutstraat, Groesbeek.
Hallo René, naar aanleiding van de foto in de Gelderlander van zaterdag 19 november kan
ik het niet laten om te reageren. Na op uw site te hebben gekeken komen de zeer goede
herinneringen van deze lagere school (NSV-1) weer boven. Tevens kan ik misschien wat
aanvullingen geven betreffende de lijst met namen.
Mijn naam is Margot Reytenbagh i.p.v. Reitenbach. Dit geldt ook voor mijn broer Harm.
Ook wil ik vermelden dat Linda Otten helaas al overleden is. Haar zus Hannie Otten zie ik niet op de lijst. De
naam Eveline Kleber moet Emeline zijn. Zij heeft ook nog een broer Rolf Kleber en Yvonne Kleber. Ineke Verhey
moet Ineke Verheyen zijn. Ieke Zwart en Geertje Schipper, Kees Veenvliet zaten ook bij mij in de klas.
De klassenfoto van het jaar 1962/1963 met juffrouw Dimmendaal moet klas 3 zijn.
In die jaren had Juffrouw Joosten eerste of de tweede klas en juffrouw Dimmendaal de derde klas. De heer van
der Kamp de vierde klas ( heb ik afgelopen zaterdag nog zien lopen) De heer de Jager de vijfde en de heer Ben
Companje zes A en de heer Wargerink 6 B.
Ik zal via mijn werk, zonder begeleidend schrijven, een programma van een feestavond mailen. Daar staan
misschien ook nog namen bij die u niet bekend zijn. Dit was het even voor nu.
Dit is voorals nog wat ik uit mijn geheugen op kan vissen. Ik woonde destijds aan de Postweg 177 in
Nijmegen. Ben altijd in de omgeving van Nijmegen blijven hangen. Heb helaas geen contact meer met oud
klasgenoten, dus ook geen adressen(mail). Een recente foto zal ik binnenkort sturen.
Is er veel reactie gekomen naar aanleiding van de foto in de krant?
Succes en tot ziens of schrijfs.
Met vriendelijke groet, Margot Lentink-Reijtenbagh
Alex Remkes
NSV-4 MULO 1962 – 1967.
Nu: Zwenkpas – Malden.
Studie Logistiek en Marketing Management.
Gehuwd met Loes, 2 kinderen.
1967 Deelnemer schoolreis naar Jicin Tsjechië.
Hallo Rene, ik kom zeker in mei op de inloop dag als ik er ben want dat
weet ik nu nog niet...het kan zijn dat ik in de maanden mei t/m juni weg ben of de maanden juni t/m juli.
Wordt het de tweede optie dan ben ik van de partij. Ik heb helaas geen foto's van onze Jicin tijd maar ik
weet wel dat ik bij Jana Dovorakova thuis ben geweest en zij bij mij.
Wat mij aangaat, na de Mulo heb ik nog de HBS b (Kronenburg) gedaan..daarna dienstplicht en na wat
omzwervingen uiteindelijk in de "supply chain" werkzaam en mijn werkgebied uiteindelijk Europa, USA, Azie
en Oceania omvatte. Wel veel gezien dus en 6 jaar in Singapore gewoond..
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Ik sta niet op zoveel recente foto's maar toch een gevonden (zie bijlage). Zal nog verder zoeken naar info
over Jicin maar vrees dat ik niet al teveel heb. We houden kontakt, Groetjes, Lex.
Paul van Roessel
NSV-4 MULO 1965-66.
Destijds: Grevinckstraat.
Nu: Holtgesbroek – Nijmegen.
Voorheen 45 jaar bij FORD autoverkoper, directeur Terwindt & Hekking.
Trompetist in het Netternoast.

Anne Maud Roelofsen

†

Overleden in 1997.
René Roelofsen
NSV-4 1954-1957.
Ik zat in de jaren 50 op de Nijmeegse School vereniging,
MULO. Gezien familieomstandigheden ging ik eerder van
school af. Mijn boezemvrienden waren Hans Zorab en
Hetty Delsen. de laatste woonde enkele jaren geleden nog
in Oss en Hans in Hillegom. Na de NSV ben ik als beroeps
naar de marine vertrokken. daarna ging ik in de verzekeringen en na 15 jaar begon ik een eigen zaak. Nu
gepensioneerd en auteur van diverse boeken.
Goedemiddag. René heeft op de site heleboel namen gezet van leerlingen onder andere van de NSV
Driehuizerweg en gevraagd om namen die er nog niet opstaan. Hier volgen er een paar: rené roelofsen,
anne maud roelofsen (overleden 1997), hans zorab, hetty delfsen, bep de vries, groeten. rené roelofsen.
Ik deel jullie mede dat ik niet op 8 november naar de reünie kom. Na 6 jaar en 2 maanden is ons oude huis
eindelijk verkocht en gaan we, overdracht begin november, gelijk naar een warm land om het te vieren.
Daarnaast zag ik dat niemand van mijn klas blijkbaar komt. Wens jullie een fantastische dag toe.
Ineke Roseboom

NSV-1.
Destijds: Nimrodstraat > Javastraat.
Nu: Kiel – Klazienaveen.
Ineke Rosenboom heet eigenlijk ROSEBOOM en heeft een zus Marleen, beide NSV1
Marleen woont nu in Scherpenzeel en is getrouwd met Kandelaars.
Ik heb Marleen Roseboom gesproken en haar emailadres gekregen.
Ze vertelde me dat ze 3 jaar in de Nimrodstraat hebben gewoond en daarna in de Javastraat.
Coby, Ineke en Gerda hebben op de NSV 2 gezeten. Marleen en de jongste (Jan 1967) op de NSV 1.
Zij gaat iedereen benaderen om na te gaan wie er wel of geen belangstelling heeft.
Ook heeft ze nog een oude klassenfoto waarbij ze de namen gaat zoeken. En ze gaat proberen zoveel
mogelijk andere namen te krijgen. Fantastisch mens !! Die kun je er prima
bij hebben !
Hun vader is nog bestuurslid bij de NSV 1 geweest.
Van Karel van Liefland hoorde ik, dat jullie een reünie van de N.S.V.
organiseren en o.m. mijn adresgegevens zoeken. ‘t Lijkt mij leuk, jullie na
zoveel jaren te ontmoeten!
In 1972 (na huwelijk) heb ik Nijmegen verlaten en tot 1998 in Capelle a/d
IJssel gewoond.
Sinds 1998 wonen mijn man en ik nu in Klazienaveen en Drenthe-nieren.
‘n hartelijke groet en tot ziens in Nijmegen!
Ineke Roseboom & Anita van Liefland 2014.
Iets over mij: M.M.S. (Nijm.Lyceum), Nijmeegse opleiding fysiotherapie,
1972 Na ons huwelijk gewerkt in Rotterdam en Capelle aan den IJssel sinds
1985 full-time thuis. In 1998 verhuisd naar Klazienaveen.
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Moeder van zoon Bas en dochter Baukje en sinds 2009 ons kleinkind Lena.
Bij deze meld ik mij aan voor de reünie op 8 november a.s. ben heel benieuwd. Heb inmiddels met Hans
gesproken, ruim 50 jaar bij-gepraat, erg gezellig. Ook met Riet Hondelink-Bos had ik contact n.a.v.
bepaalde vragen.
Marleen Roseboom
NSV-1 1963-1971
Destijds: Nimrodstraat > Javastraat.
Nu: Scherpenzeel.
Gehuwd Kandelaars. Graag ben ik ook aanwezig op 8 november in de Sionshof en ben zus van Ineke.
Ik zat op de NSV1 van sept 1963 - juni 1971, eerst 2 jaar op de kleuterschool bij juffie van Omme. Deze
kleuterschool was gehuisvest in het gebouw van de PMT of KMT, daarna 6 jaar aan de Driehuizerweg, later
Heyendaalseweg.
1e klas: juffrouw Dimmendaal
2e en 3e klas: juffrouw Veldhuizen-Mastenbroek
4e klas: dhr. van de Kamp
5e klas: dhr van der Schoor
6e klas: dhr. Wargerink, die in 1971 ziek werd en voor zover ik mij kan herinneren niet meer terug is
gekomen op school. Volgens mij werden toen 6A (dhr. de Jager) en 6B samengevoegd.
Nu woonachtig in Scherpenzeel, werkzaam op een accountantskantoor als hoofd salarisadministratie.
Succes met de verdere voorbereidingen.
Ellen Rovers
NSV-2 1965-1972.
Destijds:
Nu: Mede – Waalwijk.
Ellen Rovers & Marjan Donker 2014.
Just Ruis
NSV-1 1955-1962.
NSV-4 MULO 1966-1968.
Destijds: Lucaslaan - Heilige Landstichting.
Nu: Oud Veeningen – Veeningen.
Gehuwd met Margreet.
5 kinderen, 16 kleinkinderen.
Broer: Hans Zussen: Sonja, Emmy, Miriam.
1e vrouw: Ingrid (overleden), zoon: Mats.
Just en Margreet Ruis bieden een geweldige B&B en gastvrije
accommodatie aan voor familie bijeenkomsten in Drente nabij
Zuidwolde/Hoogeveen.
Daarnaast beschikken zij over een grote zaal voor grotere
bijeenkomsten. Kom gerust eens kijken of kijk op hun website.
2014 Foto NSV reünie.
René, Just is mijn oude jeugdvriend. Samen met Pieter van Halen
turnde wij bij de Hazenkamp. Zaterdags bezorgde ik voor het Vrije
Volk de krant en boeken in Ubbergen en Beek. Daarna de berg op en
in de winter dan bij hem thuis om weer op te warmen.
Zijn zus Miriam zat ook op NSV-1 lagere school. Zie klassenfoto 1968-1969 Klas-6a.
Lenie de Ruiter
NSV-1 1954-1955.
Destijds:
Nu: Tolhuis.
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Trudy Rusch
NSV-1
Lerares te Ede.
Alfred Rijnberk
NSV-4 MULO 1957-1960 3 jaar.
Destijds: Wezenlaan.
Nu: Wezenlaan – Nijmegen.
Alfred heeft altijd in de automaterialen groothandel gewerkt en geniet alweer vijf jaar
van zijn pensioen. Benidorm – Spanje is zijn geliefde vakantieplaats waar hij samen
met zijn vrouw regelmatig is te vinden.
In 1961 was Alfred het 2e vuurwerk slachtoffer. Lees meer hierover in de Hazenkamp
publicatie van René Martens.
Fred Saedt
NSV-4 1964-1966.
Destijds: Leeuwstraat.
Nu: Tolhuis – Nijmegen.
Broer Theo (NSV-4 MULO 1995-1961) is in 2007 overleden, 63 jaar
oud.
Fred: Oud honkballer Hazenkamp en voormalig politie(wijk)agent.

Jimmy Sanchez
NSV-1 & NSV-4 1956-1960.
Destijds: Koolemans Beijnenstraat 116.
Nu: sinds 2003 in Bangkok.
Bangkok 11-12-2016.
Hallo Rene. Eerst even voorstellen. Mijn naam is Julio, roepnaam
waaronder ik meer bekend sta, Jimmy Sanchez. 4 februari 2017
wordt ik 71. Ik ben geboren en opgegroeit in Nijmegen, in de
Koolemans Beijnenstraat 116, Nijmegen oost. Van 1959 tot 1969
was ik leerling op de Nijmeegse Schoolvereniging aan de toenmalige Driehuizerweg. Ik begon op de lagere
school in de eerste klas bij jufrouw Kleinlankhorst. Zij trouwde later met mijnheer Meester. Ik werd door
mijn moeder, die ook op de NSV had gezeten, ze had ook les gehad van “ Kaatje klok” zoals jufrouw
Brander werd genoemt vanwege de pendule in haar lokaal, naar school gebracht. Jufrouw Kleinlankhorst
wees mij naar een plaats in het midden op de eerste rij: “ga jij maar naast dat jongetje met dat rode truitje
zitten.” Dat deed ik. “dag” zei het jongetje, “ik ben Wimpie.”
Waarom ik deze mail zend zal ondertussen duidelijk zijn. Met het ouder worden grijpen onze geheugens
vaak terug in de tijd en komen de emoties die erin gegrift zijn omdat ze ons op enig moment zeer in beslag
namen weer boven. Ik vind dat een prima vorm van amusement die ons brein onbewust verzorgt. Enkele
dagen geleden had ik zo’n moment. Er kwamen herinneringen boven aan enkele mensen uit mijn lagere en
MULO schooltijd. Mensen waarmee ik te maken had omdat ik met hen bevriend was, op sommigen verliefd
was, omdat ze op dezelfde school soms in dezelfde klas zaten of ook in de buurt woonden. Via googlen
ontdekte ik je website, en wil graag aan je vraag om meer namen voldoen.
Ik heb de namenlijst op je website doorgenomen. Ik zal eerst diegene vermelden die ik dacht te herkennen,
van enkelen weet ik zeker dat ik ze ken* over sommigen twijfel ik.
Marjo(rie) Bolt*, Hans van Etteger* mijn beneden buur jongen, Betty de Haan, Eddie Holshuizer*, Egbert
Sloet van Olduitenborgh*, Hans Zweers*, José Thiele* & Hans Thiele*.
Bij mijn weten was José (ook in de lijst vermeld) het zusje van Hans Thiele. Ze zaten beiden bij mij in de
klas op de MULO. Ik was verliefd op José en bevriend met hen beiden. Ze woonden hoek Bachstraat Mozart
straat ik kwam vaak bij hen thuis.
Hanneke van Wieringen: Ik weet niet zeker of het “ mijn Hanneke” van de MULO is. Ik noemde haar
smoeltje. Ze zat een klas lager en werd na veel flirten en aandringen mijnerzijds mijn eerste min of meer
serieuse vriendinnetje. Samen naar de bisonbaai en de Commanderie.
Van de lagere school NSV-1 op de Driehuizerweg herinner ik mij de volgende namen:
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Rina Colbijn: één van mijn eerste verliefdheden, ik kwam zeer onder de indruk van haar witbonten
oorwarmers. We liepen hand in hand op het schoolplein en werden door
klasgenootjes Reinier en Grace genoemt.
Wim Heijman: Het jongetje met het rode truitje uit de eerste klas lagere
school. Met Wimpie ben ik bevriend geweest gedurende de lagere school en
MULO jaren. Hij werd tevens mijn eerste sexuele contact met een jongen en
we zijn al die tijd op elkaar verliefd geweest. Marjo Bolt zat ook in ons
vriendenclubje. Wimpie en Marjo woonden aan de Hengstdalseweg.
Johnny van der Pol: buurjongen uit de Koolemans Beijnenstraat. Hans van
Etteger moet hem ook kennen. Ik zat met Johnny op de lagere school. Hij
schold mij altijd uit voor Schuimsop, vanwege mijn achternaam. Ik werd een
keer zo kwaad toen we zoals gebruikelijk twee aan twee in de rij stonden om
de school binnen te gaan, dat ik aan zijn flaporen ben gaan hangen. Mijnheer
Span, (schiet op Nijmeegs tuig) die altijd bij de deur stond, moest hem
bevrijden.
MULO
Wim Denz: Wim woonde in de Mesdagstraat en samen liepen we altijd naar school.
Ronnie Ladage: ken ik ook van de MULO. Zijn ouders hadden een muziekwinkel hoek Tollenstraat,
Willemsweg. Donderdags was de winkel gesloten en speelden we daar op de instrumenten. En met elkaar.
Donnie Santcroos: mijn eerste kennismaking met een joods milieu. Met Donnie en Wim Denz en Corrie, een
jongen wiens achternaam ik ben vergeten, hadden we een monopolie clubje.
Jimmy met zijn man Jack.
Corrie’s vader werkte voor Bakkerij Roding. Hij woonde boven een pand van bakkerij Roding hoek
Mesdagstraat en Rembrandstraat. Corrie stond bekend om zijn doorzichtige leugens en stotteren. Zo
beweerde hij dat zijn vader die monteur was, testpiloot was geweest. In de garage van Roding was een
speedboot opgeslagen. Die mocht je bewonderen als hij je luisterend naar Corrie’s favorite lp “de sound of
music” op zijn slaapkamer. Volgens Corrie had hij alleen bij Wim Denz geen succes. Corrie was de enige
jongen die openlijk als homosexueel bekend stond. Doordat hij bovengemiddelt groot en sterk was had hij
daar geen last van.
Piet Verschuur: zijn vader was gymleraar op de MULO. Hij zat in mijn vriendenclubje met Ronnie en een
jongen die we rode Herman noemden. Vanwege zijn oranje haar met grote kuif. Pietje verworf bepaalde
faam op school omdat hij tweede hands condooms te koop had. Hij heeft me een keer gewezen waar hij die
bij een Waalpier verzamelde.
Herman: De achternaam van Herman ben ik vergeten. Wel weet ik nog dat hij met zijn moeder boven
Bakkerij Ceres woonde hoek Groesbeekseweg en Fort Kijk in de Port straat. Hermans moeder sprak Herman
altijd moed in door te zeggen dat Herman prachtig haar had. Wat feitelijk zo was.
Tot zover mijn herrinneringen aan de NSV. Je bent geheel vrij om met de inhoud van deze e-mail te doen
wat je wilt. Ik hecht niet aan privacy. Mischien schieten mij nog meer namen te binnen. Ik sta open voor
verder contact mits dat via e-mail is.
Met vriendelijke groet, Jimmy Sanchez.
Bankok 12 december 2016
Van Jimmy (Julio) Sanchez
Hallo René,
Dank je wel voor de aardige reünie foto’s en je snelle reactie. Het is vele decennia geleden dat ik de heren
op de foto in levende lijve heb gezien. Het waren toen jonge jongens. Toch zijn ze nog prima te herkennen.
Sjaakie Alrich, schoot me later te binnen, maar aan hem heb ik ook talloze herinneringen. Ik vermelde in
mijn namen lijst ook Hans Thiele, maar bij nader inzien was zijn voornaam Han. Tegenover hem woonde
een andere jongen uit dezelfde klas Hans Smolders. Een redelijk berucht ventje in die dagen. Hij zat altijd
achteraan in de klas en stond meestal op de gang. Waar als je dat ongeluk trof, de heer Span je ongenadig
hard tegen de kapstokken drukte. Samen met mijnheer Kasteel zag ik ooit dat ze zo woedend waren op
Hansje dat ze hem bijna over de ballustrade op de eerste verdieping duwden.
Het is je wellicht opgevallen dat ik lang van stof ben. Ik vind het opschrijven van mijn gedachten,
ervaringen en herinneringen aangenaam om te doen. Het werkt voor mij zoals meditatie anderen. Ik heb
dus een schat aan verslagen en foto’s opgeslagen in 3 PC’s en 3 externe HD’s en nog wat memory sticks.
Daarmee ben ik begonnen sinds ik vanaf 2003 naar Bangkok verhuisde.
Ik zal een aantal belangrijke feiten nu vermelden. Ik groeide op in Nijmegen in een bovenwoning in de
Koolemans Beijnenstraat 116. Mijn vader was Julio Frederico Marcelino Sanchez. Hij was een Brits officier
die deelnam aan de Market Garden operation in Duitsland tijdens WW-II. Hij was de zoon van de Spaanse
consul in Liverpool, UK. Met verlof kwamen die officieren naar Nijmegen. In de ballroom van concert
gebouw de Vereniging leerde mijn vader mijn moeder kennen. Mijn moeder en haar zus waren jong, knap
en charmant. Het was liefde op het eerstse gezicht. Met mijzelf als gevolg. Mijn opa een beroepsofficier,
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goed cellist, een streng rechtvaardige man, verbood naar zijn idee te jonge moeder haar Britse man naar de
UK te volgen. Hij moest terug.
Hernieuwde het contact met een al bestaande Britse verloofde. Na enkele jaren werd de scheiding met mijn
moeder voltrokken. Ik kreeg zo de Britse en Nederlandse nationaliteit. Mijn moeder die een labiel karakter
had en een geestelijke gezondheid die haar leven en dat voor anderen zeer bemoeilijkte, heeft de scheiding
nooit goed kunnen verwerken. Ik werd voornamelijk opgevoed door mijn oma van moederszijde en mijn
moeder. Mijn oma was de broodnodige stabiliserende kracht. Van haar heb ik waardering voor
waarachtigheid, tollerantie, zelfrespect, zelfstandigheid en onbaatzuchtige liefde voorgeleeft gekregen.
Beide vrouwen gaven blijk van veel onbaatzuchtige liefde voor me, wat naar mijn mening zeer belangrijk
was voor mijn welbevinden in de rest van mijn leven. Mijn moeder versleet nog al wat kortstondige
partners. Geen van hen bereikte ooit een wettelijke status met haar.
Wel heb ik uit één van die relaties een 2 jaar jongere halfzus gekregen. Mijn moeder toen nog wettelijk
getrouwt met mijn vader heeft haar slim genoeg op naam van mijn vader laten registreren. Marijke is door
anderen geadopteert, het was in die tijd een schande dat een alleenstaande jonge vrouw zwanger was.
Bovendien adviseerde huisarts Groeneveld gezien onze omstandigheden en financien adoptie. Zo leerde ik
pas op mijn 18e dat ik een halfzus had. Ik heb al 10 jaar geen contact met Marijke Sanchez maar dat is
misschien een aardig verhaal voor later.
Gedurende mijn schoolgang op de NSV ben ik vaak afwezig geweest. Ik had een ernstige longaandoening,
astmatische bronchitus, en was dus afwisselnd voor maanden in de van Spanje long kliniek van Sanatorium
Dekkerswald. Buren, zoals mevrouw van Etteger waren een onmisbare steun bij nachtelijke hijg en
benauwtheden voor mij, mijn oma en moeder. Het gevolg van mijn ziek zijn was dat ik vaak aan huis was
gebonden. Sport en spel, gymnastiek, kon ik niet ten volle genieten vanwege mijn lichamelijke conditie.
Veel ambitie voor die zaken was mij zo wie zo vreemd, dus tekende ik veel en niet verwonderlijk is dat één
van de redenen geweest waardoor ik na de MULO op dringend advies van mijn moeder publiciteits
vormgeving op de Academie voor Beeldende Kunst (ABK), in Arnhem ben gaan studeren.
Daar maakte ik kennis met een milieu van hoog opgeleidde, bemiddelde en cultureel ontwikkelde mensen.
Mijn totale onbekendheid daarmee maakte dat ik er onbevangen maar met voldoende kritiek mee om kon
gaan. Dat maakte dat ik daardoor weer opviel. Die academie jaren zijn samen met de bekende 60er jaren
cultuur belangrijk geweest voor mijn intellectuele, politieke, ontwikkeling. Vrij van al te grote
verantwoordelijkheden waren alle factoren aanwezig om te experimenteren. Behalve heroine, heb ik alle
geestverruimende drugs en veel alcohol en de diverse daarmee verbonden culturen mogen ervaren. Kunst,
muziek, dans, theater, uitgaan, sexualiteit, liefde, relaties, heb ik vele jaren tot op heden zonder veel
vooroordelen en zo onbevangen als mogelijk kunnen genieten.
Zoals je inmiddels wel zult begrijpen, ben ik bisexueel. In die zin dat ik sex kan genieten met ieder mens
waarmee ik een voor mij aanvaardbaar contact kan hebben. Ben ik echter met de ene sexe dan ervaar ik
geen verlangen naar de andere. Dat is geen rationele of anderzins bewuste keuze, het is zoals het is. Ik heb
op de ABK een derde graads onderwijs bevoegtheid in de avonduren behaald. Toen bleek dat ik te weinig
zakelijk en ambitieus was om een succesvol reklame ontwerper of illustrator te worden. Later kon ik met die
bevoegdheid een baan als tekenleraar aanvaarden op de Pravo school in Ede waar de moeder van mijn
toenmalige vriendin Marianne werkte. Daar deed ik 6 jaar lang onschatbare kennis op over onderwijs en het
lesgeven.
Maar voordat ik daar les ging geven besloot ik het advies van mijn vriendin Marianne en haar ouders te
volgen en net als zij, ze maakte het ook niet in de reklame wereld, MO-A tekenen en kunstgeschiedenis,
weer op de ABK te gaan studeren. Haar vader was een top CEO bij Bijenkorf Beheer dus studiekosten waren
geen probleem. Maar ik was afhankelijk van mijn niet zo makkelijke thuis situatie en mijn dominante overcontrolerende moeder. Onze inkomsten bestonden hoofdzakelijk uit het pensioen wat mijn oma ontving van
haar in WW-II aan tuberculose overleden man, mijn opa. Mijn moeder werkte naar beste kunnen als
administratieve kracht of chefin in het midden en klein bedrijf. Maar haar onstabiele geestelijke gezondheid
en van daaruit onstane lastige, nogal zelfzuchtige karakter, maakten dat ze vaak in zenuwinrichtingen
verbleef en nooit lang aan een werkplaats verbonden bleef. Ze deed echter het uiterste om mij alle steun op
alle gebied te geven. Dus mocht ik in Arnhem op kamers blijven wonen en MO-A gaan studeren. Geweldige
tijden overigens op kamers boven een bordeel in het Spijkerkwartier. Met Marianne deed ik de 4jarige MO-A
en daarna 2 jaar MO-B zodat ik een tweede en eerste graads onderwijsbevoegdheid behaalde. MO-B heb ik
in de avonduren gedaan en zelf bekostigt want na MO-A ben ik op die Pravo school gaan lesgeven omdat de
situatie thuis zodanig was dat mijn moeder weigerde nog financieel bij te dragen. Maar dat is alweer een
heel verhaal. Ik had een relatie van 8 jaar met Marianne. We hadden afwisselend goede en slechte tijden op
een prachtige etage in het mooiste Jugendstill huis in de Cronje straat in Arnhem.
Ik ben nooit getrouwd. Het instituut past niet bij mij en behalve een erkenning dat je practische redenen
kunt hebben om te trouwen heb ik intellectueel en gevoelsmatig altijd een aversie tegen trouwen gevoelt. Ik
heb in Nederland met 10 geweldige vrouwen, vaak een stuk jonger dan ik, meestal samen wonende zeer
voldoeninggevende relaties gehad die een tijdspanne van tussen de 2 tot 5 jaar duurden. En vrij veel
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vriendinnen, al vanaf de MULO, waar ik geen langdurig maar wel prima relatie mee had. Als ik geen vriendin
had had ik contact met jongens en mannen. Ik heb genoten van alle mogelijkheden van wat nu de gayscene
placht te heten, in practisch alle continenten van de planeet. En van alle kleuren en smaken. Ik heb echter
nooit iemand van mijn eigen geslacht ontmoed, die me zo boeide dat ik een langdurige relatie ambieerde.
Vanaf mijn vroegste bewustzijn wist ik dat ik geen kinderen wilde. Mensen die mijn geschiedenis kennen
speculeren dat het mijn ongewone en vaak moeilijke thuissituatie is geweest die die mening heeft gevormt.
Ik heb mijn biologische vader nooit gekend. Er ook nooit interresse in gehad. Ik begrijp verstandelijk die
mensen die daar een trauma over hebben en dat uitleven in realiteits TV shows. Maar zelf heb ik daar geen
grijn last van gehad of zelfs maar aandacht voor gehad. Ik vond het een enorm voordeel dat ik zonder een
vader in huis opgroeide, die het grootste stuk vlees kreeg, het eerst werd opgeschept, en de mooiste plaats
in de beste stoel had. En duidelijk het meest te zeggen had. Zo ervaarde ik het in de meestal katholieke
gezinnen van vriendjes en vriendinnetjes bij wie ik thuis mocht komen. Natuurlijk kende ik andere vaders
zoals mijnheer van Geelen. Een andere bovenbuurman. Vader van een katholiek gezin van 7 kinderen. Een
schoenmaker, een man die ik altijd met een boek zag, een geweldig vriendelijke man. Hij vroeg altijd wat je
deed waar je mee bezig was en hoe het met je ging. Hij vertelde over wat hij las en waarom het hem dat zo
boeide en wat hij zag in zijn zoons en dochters. Daar hoorde ik voor het eerst opera’s van Verdi, prachtig.
En ervaarde ik hoe heel veel mensen in een veels te kleine bovenwoning samen heel tevreden en gelukkig
konden zijn. Nee, dat ik geen kinderen wil, is denk ik niet vanwege die ervaringen met vaders en de
afwezigheid daarvan in mijn situatie.
Ik heb als klein kind veel vroeger dan de meesten geleert wat mijn diepste verlangens waren en mijn
aspiraties. Urenlang genoot ik van de draperien, gedraaide koperen stangen, schilderingen en het
rondzingende geluid van het orgel van de draaimolen op de Nijmeegse kermis. Oma, die altijd geduldig
meeging begreep maar niet waarom ik nergens in hoefte. Alleen samen in de rups. De glittercostuums van
clowns in circus Renz op de wedren, de groene voeringzijde en mijn moeders winterjas. Dat maake,
ontdekte ik al vroeg, mij optimaal gelukkig. “Je bent een circuskind” zei mijn oma. Hoe waar. Dat dromerige
in je wat onbewust onverklaart bestaat en waarschijnlijk is gevormt door de chemie en DNA van je moeder
in haar baarmoeder, is naar mijn mening belangrijk om rekening mee te houden om een tevredenn gevoel
te ontwikkelen. Dat moest ik wel om me staande te houden tegen mijn over controlerende moeder en de
daaruit vaak onderdrukkende ruzies. Zo ontwikkelde ik mechanismen die een krachtige waardering voor
mezelf garandeerden. En hoe me goed en tevreden te voelen in welke situatie dan ook. Later zag ik ook in
dat kinderen de capaciteit hebben om een bestaande zeer prettige situatie te veranderen en uit balans te
brengen. Ouder geworden ervaarde ik bij kennissen met kinderen, dat het gezin helemaal niet zo’n
gegarandeerde bron van vreugde was. Ik zag veel stress, gedoe, drukte, inleveren, compromiteren, weinig
ruimte voor de eigen bestaansgrond. Financieel gewurm, ronduit zich onaardig gedragende kinderen, angst,
bezorgtheid. En ja bij tijd en wijle alles wat altijd voor het hebben van kinderen wordt gezegd. Maar de
balans vond ik zelden overtuigend. Nu vind ik in mijn flink uitgedunde vriendenkring, de mensen die geen
kinderen hebben de meest boeiende, de meest intelectueel interresante, met het meest te vertellen over
hun leven. Met een paar uitzonderingen daargelaten. Spijt dat ik nooit kinderen zal hebben? Geen seconde.

Studie en werk
Mijn arbeidsame leven bestaat uit 23 jaar werken als docent tekenen kunstgeschiedenis aan practisch alle
vormen van onderwijs in achtereenvolgend Ede, Zwolle, Utrecht, Zutphen en Nijmegen. Na een conflikt met
een rector ben ik met mijn hoofdbaan, ik werkte bijna altijd het hoogste aantal uren, een volle baan en
meer, vaak op drie locaties, vaak en in avondonderwijs, gestopt. Een traject van arbeidintegratie projecten,
mooi, dat kon toen nog met behoud van 80-70% salaris. Een vriendin gaf mij een boek. “de weg van de
minste weerstand” van de Amerikaanse Robert Fritz. Ze dacht dat het mij te pas kon komen. Dat werd beter
bewaarheid dan wij ooit konden vermoeden.
Na in Amsterdam de enige in Nederland bestaande training van Technologie For Creating (TFC) ontworpen
door die Robert Fritz te hebben gevolgt, ontdekte ik de revolutionair effectieve kennis die mij deelachtig
werd. Met diezelfde kennis waarvan het doel is dat te creeren wat het allerbelangrijkst voor je is ( op dat
moment voor mij was dat de mogelijkheid om betaald werk krijgen) kreeg ik voor elkaar dat ik tot nu toe de
enige Nederlander ben die via de toen zogenoemde USZO, uitkerende instantie voor het onderwijs, een
opleiding in Technologie For Creating en Structural Thinking and Cconsulting bij Fritz in Amerika mocht
doen. Gedurende 3 jaar vloog ik op kosten van de uitkering 3 maal per jaar naar Boston om in Vermont bij
Fritz een maand durende training te doen voor TFC en trainer consultant. Later kon ik daarmee trainingen
geven op het centrum voor arbeidsintegeratie van het arbeidsbureau in Nijmegen, voor 50tigers die werk
zochten. Zelf was ik client in zo’n training totdat de trainster ontdekte dat ik meer en betere kennis had dan
zij. Ze bood mij een baan aan, voorwaarde van mij, dat ik in dienst bleef van het uitzendbureau zodat ik
mijn prima uitkering kon behouden.
Een ander trainingsbureau in Nijmegen hoorde van mijn ervaaring en kennis en bood mij een baan aan als
hoofd trainingen en productontwikkeling. Proeftijd met behoud van uitkering, van 2 jaar. De kennis
opgedaan bij Fritz had zich ruim voldoende bewezen. Ik werkte als derde belangrijke man in dienst van dat
bureau, werd bevriend met de eigenaar, kreeg een contract aangeboden voor 5 jaar, auto, computer,
notebook en mobile van de zaak en een toekomstig maandsalaris van € 8.000,=. Het was een droombaan
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bij een vooral voor die sector, leuk bureau, met geweldige collega’s. Wel dagelijks in driedelig Armani
costuum, 7.30 uur aanwezig zijn voor een stafbijeenkomst, en managers trainen in waar ze eigenlijk voor
ongelooflijke bedragen voor waren ingehuurd. Gerard mijn belangrijkste medewerker schatte mij goed in.
Hij zag mijn grootste voordeel creatief, anti autoritair, maffig ook als een risico. Wat als ik besloot op een
dag rose sokken aan te doen? Door hem kwam ik na de 2 jaar proeftijd tot de juiste conclusie. Ik nam het
prachtige vijfjaren contract niet aan. Adri de baas, snapte het wel maar was enorm teleurgesteld.
Ik zat met champange en bitterballen op een terrras op de Grote Markt, en voelde me enorm opgelucht. Ik
realiseerde me dat ik als het ware 2 jaar een mij op het lijf geschreven geweldige rol had gespeelt. Maar
een rol is niet wat ik ben. Iedereen verklaarde me voor gek. Ik had ondertussen een huis op nummer 96 in
de Koolemans Bijnenstraat, voor een tweede hypotheek volledig in stijl gerenoveert, van alle moderne
gemakken voorzien, een auto, ging 4 maal jaarlijks naar Parijs, omdat ik grandeur en grote steden in
Nederland mis, ieder jaar een reis naar ver afgelegen gebieden, abonnement bij de stopera voor opera en
ballet, waar ga je dat allemaal van betalen vroegen mijn vrienden. Goede vraag.
Ik heb ook nog gewerkt als onderwijs begeleider voor moeilijk opvoedbare en ontspoorde jongeren in een
opvanghuis in Arnhem. En in Bangkok heb ik 3 jaar als docent ontwerpen en kunstgeschiedenis gewerkt aan
The school for architecture van de King Mongkut universiteit en als docent westerse kunstgeschiedenis aan
de Shrinawat universiteit voor technologie. Toen ik in 2002 na een reis van 3 maanden naar India in 2003 in
Bangkok belande realiseerde ik me dat ik me in Bangkok zo thuis voelde zoals ik dat in Nederland nooit heb
gevoelt. En nergens anders. Ik besloot dat ik in Bangkok wilde wonen. Ik heb toen een appartement
gehuurd, Sukhumvit soi 36. Dat is in centraal Bangkok.

Wonen in Bangkok
Een aardig appartement. Niet groot 79 vierkante meter. Op de 11de etage met vrij uitzicht op de
wolkenkrabbers van het luxe zaken en hotel district Sathorn. Met zwembad, sauna, fitness, dag en nacht
beveiliging, en twee parkeerplaatsen. Het voelt alsof ik eeuwig op vakantie ben. Terug in Nederland heb ik
geregeld dat ik mijn huis gemeubileert kon verhuren. Mijn auto reed ik total loss dus dat probleem lostte
zich vanzelf op. Verder had ik besloten dat werken als loonslaaf niet was wat ik voor de rest van mijn leven
wilde. Ik had nog een uitkering, maar hypotheken aflossen autorijden laat staan op vakantie gaan was
moelijk. De keuze was of proberen weer werk te vinden of de omstandigheden aan passen aan het
beschikbare inkomen. Van werken had ik werkelijk genoeg. Dus koos ik voor vrijheid boven inkomen. Met
als consequentie dat ik in een goedkoper lage lonen land behoorde te wonen. Met de verhuur van mijn huis
had ik in Bangkok een redelijk riant inkomen. En het heerlijke gevoel alle zeggenschap te hebben over mijn
eigen tijd. Feitelijk ben ik nu ruim 20 jaar met pensioen. Vanaf mijn 65ste heb ik AOW en pensioen van ABP
en Zorg en Welzijn. Gedurende de eertse jaren vanaf 2003 in Bangkok ontdekte ik dat ik Thaise mannen en
jongens in tegenstelling tot Thaise vrouwen zeer aantrekkelijk vond. Ik ken Thailand en Bangkok al vanaf de
70tiger jaren maar als toerist alleen geinterreseert in cultuur strand en zon. Ik had me verder nooit
ingelaten met de sex industrie te lande. Maar wonend in Bangkok had ik via internet contact met een Thaise
jongen van 28. Voor het eerst ervaarde ik de intieme en verzorgende kwaliteiten van veel Thaise jongens en
mannen. Ik werd hevig verliefd op Aek. We hadden een relatie van een kort jaar.
Hij had echter een Duitse vriend. Als technisch ingenieur zijnde zag hij kansen in Duitsland. Dat was Aek. Ik
ging een paar maanden van het nachtleven en de gayscene van Bangkok genieten. Deed wat ervaringen op
met Thaise mannen en jongens maar mezelf kennende vreesde ik dat ik snel aan alcohol verslaafd zou
kunnen raken en snelle makkelijke sex. Zo’n leven is een aanslag op je gezondheid en geeft op den duur
slechts verveling. Genoeg voorbeelden daarvan hier. Ik ontmoette via een vriendje Jack. Zijn Thaise naam
is Sorath. Hij is sinds 2004 mijn partner. Hij is tot zover de enige mens die mij volledig accepteert wetende
dat ik een lastig portret ben, soms te skeptisch en kritisch en zeer gesteld op persoonlijke vrijheid. Jack
heeft veel eigenschappen die ik herken van mijn oma. Cultuur was in het begin van onze relatie iets wat we
moesten leren mee om te gaan. Maar met Jack ben ik nu bijna 13 jaar samen. Langer dan me ooit is gelukt
met anderen. Hij woont samen met mij in het appartement. In de loop van een aantal jaren heb ik mijn huis
en inboedel in Nederland verkocht. De opbrengst heb ik aan Jack gegeven en daarvan heeft hij een aardig
huis gekocht in een compound in oost Bangkok. Over het leven hier kan ik een boek schrijven. Ik heb
pagina’s vol geschreven om de vele misverstanden en vooroordelen die
kennissen en vrienden in Nederland hebben over Thailand, Bangkok en hoe het
is hier te leven en een relatie te hebben met een Thai.
Jack komt uit een vrij arm milieu. Hij groeide op in centraal Bangkok in een
vlakbij de rijstvelden en kanaal gelegen volkswijk. Bangkok was toen nog niet zo
ontzettend groot, rijstvelden waren er waar nu wolkenkrabbers staan. Jack is 40
jaar. Hij is 1.60M en zeer fijn en tenger gebouwt. En ziet er met een vluchtige
blik soms uit als een jongen van 16. Zijn vader werkte als taxi chauffeur en zijn
moeder als conductrise op de bus. Ze zijn nu al jaren gescheiden. Dat betekent 7
dagen lang werken vaak in de avond zeker in het weekend voor hooguit € 300,per maand. Ook toen rond 1980 geen vetpot. Jack heeft een oudere broer en een jongere zus. Hij kon toen
hij 13 was het geploeter van zijn ouders niet langer aan zien. Hij ging dus werken en niet naar de
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middelbare school, waar toen zo wie zo geen geld voor was. Zijn zus heeft wel middelbare school gehad,
ook dankzij Jack’s bijdrage. Jack heeft talloze baantjes gedaan maar meestal als chauffeur. De langste tijd
heeft hij als taxi chauffeur in Bangkok gewerkt. Daar valt ook veel over te vermelden. Doordat hij geen
middelbare school heeft gehad heeft de indoctrinatie van de meestal neo facistische anti democratisch
rechts autoritaire royalistische en religieuse Thaise staat geen invloed op hem gehad. Jack heeft een zeer
hoge natuurlijke intelligentie. Een prima ontwikkelde intuitie en bijzondere balans tussen gevoel en ratio. Hij
is een atheist en gelooft gelukkig niet alle bijgelovige zaken gemengt met een idiote vorm van boedisme
wat de meeste Thai aanhangen. Anders zou ik niet met hem kunnen samenleven. Hij heeft zeer veel humor
en is ongelooflijk zorgzaam en heeft veel compassie met minderbedeelden. Ik ervaar een onbaatzuchtige
liefde van hem op een manier die ik in Nederland nooit ben tegengekomen. Jack en ik leven als
homosexuelen wat ons sexleven betreft maar we hebben oog voor vrouwelijk schoon. Verder is dat niet het
allerbelangrijkste wat ons bind.
Ik beschouw mezelf als een redelijk tolerante vrijdenker, atheistische, cultuur, traditie en ritueel minnende
conservatief, anti kapitalist, met voorkeuren voor nieuw socialistische, Marxistische en anarchistische
hypotheses, voor een gereguleerde vrije marktwerking in een circulaire duurzame wereldomspannend
economosch systeem. Ik hecht aan het bestrijden van ideen over het boven natuurlijk, alle geloofs
overtuigingen ideologien en doctines die geen basis hebben in via wetenschappelijk basis ontwikkelde
bewijs. Absolute scheiding tussen religie en staat. Ik zie het als een persoonlijke verantwoordelijkheid je
terdege te informeren over de wereld en die informatie door te geven. Ik vind dat iedereen persoonlijk
verantwoordelijk is voor de uitwassen vann onze systemen. Met als belangrijkste en meest bedreigende
misstand de klimaat ontwrichting als gevolg het te hoge vervuilende energiegebruik door vooral de rijkste
elites. Iedereen is naar mijn idee persoonlijk verantwoordelijk voor het schrijnende verschil tussen arm en
rijk. Al het geld wat je niet nodig hebt voor eigen gebruik kun je besteden aan het verbeteren van het
welbevinden en welvaren van minder bedeelden.
Ik gebruik alleen e-mail voor mijn correspondentie. Outlook met OnDrive voldoet aan al mijn eissen. Ik wil
geen andere, meer programma’s en of software. Facebook, Twitter wat men, naar mijn visie, onterecht
sociale media noemt gebruik ik niet. Hoe meer diverse media je gaat gebruiken hoe meer je je hersens
belast met paswoorden profielen en al die andere onzin, terwijl ik mijn brein wil gebruiken voor wat
werkelijk boeiend is en wat er valt te leren. Om nog even verder te zeuren, ik had een prima kleine Nokia
mobile. Ik gebruik een cellphone hoofdzakelijk om te telefoneren. En ook dat zo beperkt als mogelijk. Ik ben
nou eenmaal niet iemand voor kletspraatjes. Ik kon met die mobile via blue tooth (ik snap al jaren niet
waarom mensen kop-oortelefoons met een lastig draadje gebruiken) muziek luisteren bij mijn dagelijkse tijd
aan ons zwembad. Natuurlijk kon je er ook foto’s mee maken. Maar daar gebruik
ik een digitale camera voor.

Jimmy met zijn schoonouders.
Mijn Thaise familie vond het te gek voor woorden dat ik geen smartphone had.
Thai zijn nogal gericht op status en uiterlijk vertoon. Daar valt niet aan te
ontkomen in een zeer hierarchische samenleving. Dus kreeg ik voor mijn laatste
verjaardag (04-02-2016) een Wiko smartphone cadeau. Ik had me helaas een
keer laten ontvallen dat die mij wel beviel omdat hij een redelijke prijs had, lichtgewicht en zeer dun. Frans
ontwerp, natuurlijk in China gemaakt. Dus kreeg ik die cadeau. Ik heb een hekel aan smartphones. Mijn
oude mobiel had geen tijd nodig om op te starten. Was in minder dan een seconde gepiept. Belangrijk want
ik vind een mobiel nuttig in geval van nood. Omdat een smartphone eigenlijk geen phone is meer een kleine
enigzins gebrekkige computer met de poging alle functies van een computer draagbaar te maken en immer
voorhanden zodat je apps nodig hebt, en die drijven het consumptiepatroon naar ongewone winsten. De
Wiko aan zetten duurt bijna een minuut, alle software die ik nooit gebruik moet worden opgestart en
meestal eerst gereboot. Irritant.
Ik vind een smartphone handig omdat je in het publiek domein onmiddelijk kunt zien wie niet echt smart is.
Dat zijn de screenzombies die voortdurend op een veels te klein schermpje zitten te turen en de hen
omringende werkelijkheid minder interressant vinden, dan digitale spelletjes. Maar om misverstanden te
voorkomen, ik bewonder de technologie van de smartphone. Een paar decennia terug had je een kamer
nodig voor de computer die kan doen wat een smartphone doet. Ik snap ook het gebruiksgemak wat het
aantrekkelijk maakt voor bijna iedereen. Het is een kwestie van een ander meer principieel gegeven. Ik heb
me mijn hele leven al verbaasd over hoe weinig creatief de meeste mensen zijn. Hoe weinig ze zich
bekommeren om de intrinsieke behoefte tot het laten bestaan van nieuwe dingen die in ons allemaal
aanwezig is. Waar dat het meest tot uitdrukking komt is naar mijn idee bij veel wetenschappers,
onderzoekers. In mindere en te veel door het systeem gecontroleerde mate bij ondernemers, en op een
vaak wat dommige manier bij wat we kunst noemen, met enkele riante uitzonderingen.
Het heeft me ook altijd verbaasd hoe weinig mensen te vertellen hebben. Ik kan een dag praten over wat je
ook bedenkt. Waar ik ook ben er is met mijn manier van kijken zoveel te zien dat ik levens te kort kom.
Vandaar dat ik gek ben op TV en alle media die met bewegend beeld te maken hebben op een waardig
scherm. Snelheid bij al deze zaken is voor mij van een stuk minder belang, uitgezondert natuurlijk in
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noodsituaties, waarbij je snel hulp nodig hebt. Ik zie om me heen dat de behoefte om elkaar een lang
verhaal te vertellen nog minder de interresse van mensen heeft. Dat verschil in behoefte maakt dat ik de
middelen tot communicatie die de meeste mensen juist een groot voordeel vinden, naar mijn idee, hebben
ze wat ik fijn vind, juist een tegenzin tegen veel vertellen. Het zet hen onder druk omdat het voor hen een
soort moeite is te bedenken waar het over te hebben. Door vluchtige vormen van contact ook nog eens te
voorzien van icoontjes die emoties symboliseren voorkomen ze om in die voor hen vervelende positie te
komen. Het is naar mijn ervaring een feit dat veel mensen weinig te vertellen hebben. En ik denk ook dat er
een soort valse bescheidenheid en gebrek aan een bepaalde vorm van eigenwaarde meespeelt. Het idee
dat, als ze al wat te vermelden hebben, dit niet interresant genoeg is voor andere oren.

De situatie in Thailand is bij velen onbekend.
Thailand is nu de enige facistische militaire dictatuur ter wereld. Het land staat onder dwang van wet 44.
Die wet is ingesteld toen Thailand na de coup van 2014 langer dan wat normaal en gebruikelijk wordt
geacht door westerse mogendheden de staat van beleg in stand hielt. Na de kritiek uit het westen kwam
wet 44. Erger dan de staat van beleg. Via die wet heeft de dictator absolute macht. Ik durf geen namen te
gebruiken want alle e-mails worden gescanned. Als ik in het Engels correspondeer moet ik helemaal
oppassen. Smartphones worden helemaal goed gescanned. Via wet 44 heeft iedere militair met een rang
hoger dan soldaat de bevoegdheid iedereen op te pakken die naar hun idee fout is. Ook iedere politie agent
heeft die bevoegdheid. Rechts, fascistische Thai, waarvan er helaas nog al wat zijn, nemen met de
smartphone gesprekken op en geven je aan als hen iets niet bevalt. Na de dood van de koning kun je zelfs
in het gevang belanden als je geen zwart draagt. Voor wat ik nu schrijf kan ik opgepakt worden en zonder
vorm van proces in een militair detentie kamp verdwijnen. Martelen is aan de orde van de dag. Als
buitenlander zullen ze me het land uitzetten, maar een Thai in dezelfde positie verdwijnt, of in het gunstige
geval wordt gemarteld om een bekentenis af te dwingen en gaat dan voor minimaal 15 jaar het gevang in.
De famile van zo iemand heeft geen leven meer. Het is erger dan Burma ooit is geweest. Maar omdat
Thailand veel belangrijke buitenlandse investeringen heeft houden westerse mogendheden hun mond. Geen
boycot. Alleen Amnesty International en Amnesty south east Azia hebben lijvige, kritische rapporten laten
verschijnen. De kroonprins, nu de nieuwe koning, is een psychopatische gangster. Hij heeft al een aantal
familieleden van zijn ex-vrouw om zeep laten helpen. Gelukkig zijn er veel Thai die niet koningsgezint zijn.
Alhoewel oppositie nauwelijks mogelijk is omdat het informeren, infiltreren en organiseren van een oppositie
alleen kan via het internet en de mobile en deze streng worden gecontroleert en door de diverse providers
worden geblokkeert, lijkt het in de mainstreammedia of alles koek en ei is in dit land. De junta wil de macht
voor 20 jaar behouden. Maar iedereen die de historie van de dictaturen in de wereld enigzins kent weet dat
dit soort hoogmoed voor de val komt. Iedereen houdt zijn mond maar het koningshuis en de hen
welgevallige dictatuur komen stap voor stap in minder aanzien.
Realiseer je als je de lovende woorden over de overleden koning in de media leest “Niets dan lof voor zijn
inzet voor de armen. Dat hij het land prachtig heeft gediend en voor eenheid heeft gezorgt. (“Hij was de
aanbeden vorst die Thailand bijeenhield”, NRC, “voortaan meed hij de confrontatie met generaals en trok
zich terug in zijn paleis. De status van vorst verheven boven de partijen was geboren,” uit zijn verband
getrokken conclusie, onwaar en te positief in de Volkskrant), niemand zich af vraagt waarom er ondanks
zijn 70 jaar als hoofd van de staat er 12 coups zijn geweest uitmondend in diverse facsistische dictaturen
met zijn welbevinden, moordadige acties van zijn koninklijke troepen, zonder een blijk van berouw van
hem, er dat er ondanks zijn projecten meer dan een miljoen Thai niet boven de armoede grens uitkomen. Er
geen sociaal welzijns programma is, geen betaalbare gezondheidszorg voor iedereen, geen democratie,
geen rechtvaardig rechts en belastingsysteem, geen goede arbeidsvoorzieningen, een veels te laag
minimumdagloon, de meest strikte cencuur, geen vrijheid van meningsuiting, geen mensenrechten,
politieke gevangenen dankzij hem. Waarom hij als één van de rijkste mensen op de planeet nooit een bath
aan inkomstenbelasting heeft betaald, had hij vrijwillig kunnen doen, en hij geen dag in zijn leven echt werk
heeft verricht en toch een persoonlijk fortuin van $ 35 miljard heeft.
Toegevoegd commentaar uit Internet – René De Thaise koning Bhumibol Adulyadej is op 88-jarige leeftijd overleden in het
ziekenhuis.
Het is officieel, Prins Maha accepteert de kroon van Thailand. Over een jaar is
de kroning, tot die tijd wil eerst rouwen om het verlies van zijn vader Bhumibol.
Maar wie is Prins Maha eigenlijk?
Sanuk noemen ze het in Thailand, het motto om vooral plezier te maken in het
leven. Die levenshouding is wat Thailand voor
massa's toeristen zo
aantrekkelijk maakt als
vakantiebestemmming, met
die verleidelijke cocktail van zon, zee en seks.
In de rood verlichte beer bars
en de massagehuizen in kustplaatsen als
Pattaya en Phuket regeert
een verpletterende vrolijkheid. You want
massaaage? No worries. Be
happy. Enjoy!
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In die zin voldoet kroonprins Maha Vajiralongkorn (63) geheel aan de verwachtingen die zijn geboorteland
bij veel toeristen oproepen. Deze zomer haalde de Thaise kroonprins het nieuws, toen het Duitse Bild hem
fotografeerde bij aankomst op het vliegveld van München. De prins was in het gezelschap van zijn dertig
jaar jongere vriendin Suthida, een voormalige stewardess van Thai Airways. Het koppel werd begeleid door
dertig lijfwachten.
De propaganda machine hier wordt als ik de NRC, Volkskrant, CNN en BBCWorld lees nauwelijks kritisch
overgenomen. En als er al enige kritiek is zoals in de Volkskrant, over het cencureren van de NYT, is dat zeer
omzichtig en wordt de werkelijke illegale en facsistische aard van het regime en de anti democratische, anti
sociale wetgeving instelling, van de overleden koning en de junta niet genoemt. Nu weer dat 100.000 Thai het
volkskoningslied zijn komen zingen. Geen gedetaileerde vermelding dat iedereen onder enorme druk,
bedreigingen met lange gevangenisstraffen staat, als je ook maar iets afwijkends doet van de gangbare
propaganda. Geen woord over dat mensen in overheid en semi overheids dienst, banken, grote bedrijven,
scholen en universiteiten geen keus hebben en worden opgetrommelt. Dat openbaar vervoer door het hele land
gratis is, zelfs hoge subsidies op extra vluchten, dat er gratis eten en drinken is en gratis overnachtingen in
Bangkok.
Als je zaken in perspectief zet levert dat een objectiever beeld op. Dat er dan op een bevolking van 67.000.000
net 100.000 komen opdagen is met 70 jaar indoctrinatie en propaganda niet echt spraakmakend. En dan is er
natuurlijk op zo’n grote bevolking een flink aantal non rationelen, zoals in ieder land, die bij alles zwijmelen wat
de media propageren. Veel mensen sporen niet. Zoals die idioten in Nederland die staan te zwijmelen bij Kate
Middleton en desgevraagt voor de camera zeggen wat een geweldige vrouw, zo goed, ik mocht haar een hand
geven. Totale massahysterie over personen van wie ze totaal geen realistische indruk kunnen hebben. Het
dommige Diana effect. Ik denk dat veel van die mensen zo weinig in hun hersens hebben, zo weinig initiatief en
creativiteit, dat hun levens door die afwezigheid ongehoort saai zijn. Je spiegelen aan mensen van wie je
vermoed dat ze alles hebben wat je mist is dan je enige optie om te overleven.
Wellicht is dit alles een ver van mijn bed show voor je en boeit het je nauwelijks maar ik zie het als mijn
persoonlijke verantwoordelijkheid om “de buitenwereld” zoveel als mogelijk te informeren over de werkelijke
situatie hier. Informatie die je in de mainstream media niet zult vinden.
De rouwperiode geld zeker voor een jaar. Ammusement, pret maken, moonpartys, sexie kleding is zo goed als
verboden. Ik overdrijf niets. Natuurlijk kun je je aanpassen en heb je zoals wij weinig last. Het blijft een
kwestie van je eigen ethiek of je op vakantie wilt naar een dictatuur. Ik vind het verwerpelijk als men de
inkomsten van het regime spekt. Maar als je je houdt bij de kleine locale midddenstand en afziet van luxe
hotels en alles wat overheid is, dat valt te rechtvaardigen. Er is veel te zeggen voor het idee dat je weigerd om
door een dictatuur te worden beperkt om de schoonheid van de planeet te zien.
Groetjes, Jimmy.
In 2019 wordt in Thailand het homohuwelijk wettelijk mogelijk.
Don Santcroos

NSV-1 1958-1963.
Simon en Peter† zijn broers van mij. Simon woont inmiddels in Wageningen en is volgens mij
wel eens op een reünie van de NSV geweest. Helaas heb ik geen foto's meer. Ik zal een
verhaaltje maken.
Yolande van der Scheer
NSV-1 1961-1964.
Destijds:
Nu: Druten.
Moeder van zoon Guido (441) en dochter Marijn(38) en oma van 6
kleinkinderen. Ik woonde 13 jaar in Duitsland, in de buurt van Kleve.
Sinds april 2014 woon ik weer in Nederland (Druten). Schilderen doe ik
heel graag (acryl- en olieverf). In januari 1014 ga ik voor het eerst lesgeven in schilderen met acryl voor
volwassenen.
Mijn oudere zusjes hebben ook op de Leerschool gezeten (Marijke en Sylvia). Marijke droomde ooit dat de
Leerschool in brand stond. Ze woonde toen in Emmen. De volgende dag bleek dat de school inderdaad
afgebrand was.
Ik droom nooit meer over de school. Ik vond de heer Berfelo gemeen. Hij rookte in de klas en had, geloof
ik, bruine tanden. Juffrouw Elferink herinner ik mij, juffrouw Drielsma, juffrouw Uytenboogaard, juffrouw
Eilander (woonde in de van Nispenstraat). Ik ben halverwege de vijfde klas eraf gegaan omdat ik geslagen
was door de heer Berfelo. Ik ben toen naar de Nijmeegse schoolvereniging gegaan. Het niveau van deze
school was veel hoger. Ik bleef zitten dat jaar. Ik vond dat niet erg want de heer G(errit) van der Schoor, de
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onderwijzer van de NSV was verschrikkelijk aardig en geestig. Hij las ons vaak het boek de 'Scheepsjongens
van Bontekoe' voor. Heerlijk was dat.
Na de 2 lagere scholen ben ik naar de 1e Nijmeegse school voor beroepsonderwijs gegaan. Daarna 1 jaar
naar de Maria Reginaschool. Ik ben 3 jaar naar de kunstacademie in Arnhem gegaan afd. Publiciteit en
Grafische vormgeving. Daarna ging ik trouwen, inmiddels ook weer gescheiden. Ik heb hierna nog een
diploma MBO-inrichtingswerk gehaald en MBO-activiteiten begeleiding. Nog even HBO-maatschappelijk werk
gedaan maar hield daar mee op omdat dit mij niet lag.
Ik heb de laatste 25 jaar o.a. bij ouderen en bij mensen met een verstandelijke beperking gewerkt als
activiteitenbegeleider. Tussentijds een paar jaar gewerkt in de HORECA in de bediening en later werkte ik
ongeveer 7 jaar als gastouder bij het KION en nu sinds augustus 2012 bij 4Kids.
Ik hoop dat mensen die mij kennen van vroeger contact met mij opnemen om nog eens over de oude tijd te
praten. Met enkele klasgenoten heb ik inmiddels weer contact. Heel leuk!!
Groetjes van Yolande van der Scheer.
Hanny Schiffer
NSV-4 MULO 1945-1950.
2018 nov – tijdens NSV reünie.

Geeske Schipper
NSV-4 MULO 1959-1964.
Zat op de MULO.
Het slenteren in de pauze op de Driehuizerweg, de harde broodjes bij de bakkerskar,
Behtlem die altijd bij de deur stond en ik was altijd de laatste of te laat, nou dan weet
je het wel.Het ergste was, dat er een periode was, dat je woensdags al je cijfers die je
die week had gehaald door je ouders moest laten ondertekenen.
Was van 1967-1970 als kleuterleidster werkzaam op de Prinses Marijkeschool in
Ommen. Zou het leuk vinden om nog eens iets van oud-leerlingen te horen.
Heel goed initiatief maar kan er niet bij zijn.
Sylvia van der Schaar
NSV-4 MULO 1966-1971.
Gehuwd van den Hoven.
Studie HBO opleiding fysiologie/farmacologie te nijmegen/utrecht 1971-1976.
Werkzaam aan de universiteit Nijmegen en later universiteit Amsterdam.
Jacques Schmöller
NSV-2 1969-1970.
Destijds:
Nu: Nijmegen.
Afgelopen jaar hadden we nog een reϋnie van de Nijmeegse
scholengemeenschap waar veel van mijn klasgenoten van de NSV2
en ikzelf na de basisschool naar toe zijn gegaan. Het zijn dus
allemaal mensen van mijn leeftijd: 53 jaar. Veel mensen en
namen was ik echter vergeten, al staan ze nog op een klassenfoto op Schoolbank.nl.
Waarschijnlijk weet mijn oud-klasgenoot Geert-Jan Bruinier veel namen en huidige (mail)adressen. Hij was
organisator van de reϋnie vorig jaar van klas 6 van de NSV2 jaargang 1972-1973. Hij woont tegenwoordig
in Blaricum en staat op Facebook. Ik heb verder geen contact met hem.
Tijdens mijn tijd daar op school ging de "bovenmeester" meneer Bouwers met pensioen/VUT en begon Fons
Bouman als zijn opvolger. Dat was denk ik eind jaren zestig. Maar na zo'n lange tijd kan ik de
data natuurlijk mis hebben. Andere namen van leerkrachten op de NSV2 die ik me herinner zijn: Meneer
Kuiper(s), de gymleraar; juffrouw Langestraat; meneer Van de Berg; juffrouw Kater; mevrouw
Schuylenburgh; mevrouw De Jong; mevrouw Van der Lugt.
Over de (precieze spelling van de) namen ben ik niet zeker na al die tijd. Ik weet wel dat Fons
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Bouman ergens rond 2006 met pensioen is gegaan. Ik kwam hem in 2009 nog tegen. Hij was
toen bestuurslid van tennisvereniging Rapiditas in Nijmegen. Hij is of was ook trompettist bij de Roman
Town Jazzband uit Nijmegen.
Ik kan me nog wel herinneren van mijn tijd op de NSV2 dat we bij meneer Bouwers voorafgaande aan de
lessen buiten in rijen per klas moesten opstellen om daarna per klas twee-aan-twee naar binnen te
"marcheren". Onder Bouman, die geheel in de tijdgeest van rond 1970 voor veel onderwijsvernieuwingen
zorgde, werd dat afgeschaft.
Weet ook nog dat we een soort sloffen aan moesten over onze schoenen om de vloer van het lokaal niet
vies te maken. Die sloffen/overtrekkers hadden een elastische band en dienden voor ons als leerlingen zo
als projectiel om weg te schieten. Er is menig slof uit een openstaand raam verdwenen.....
En ik weet ook nog dat ik in het schooljaar 1969-1970 in de derde klas zat bij juffrouw Kater, een nieuwe en
waarschijnlijk nog jonge onderwijzeres, een vrouw waar ik een vreselijke hekel aan had. Ze was al na 1 jaar
weer verdwenen. Haar aanpak sloeg bij mij duidelijk niet aan. Ik was als 8-jarige een rustig, zachtaardig en
verlegen jongetje, maar werd in mijn afkeer van haar zodanig opgestookt door klasgenoten dat ik een keer
in een pauze een punaise op haar stoel achter haar bureau in het klaslokaal had gelegd, met de punt naar
boven. Voordat ze ging zitten zag ze echter de punaise. Het duurde niet lang eer ze wist wie de dader was.
Vlak daarna kregen we ons kerst- of paasrapport. Bij het onderdeel gedrag had ik aanvankelijk een 8
gekregen, maar die was duidelijk zichtbaar later met een andere kleur inkt veranderd in een 5. Mijn ouders
konden er alleen maar hartelijk om lachen. Al kreeg ik wel te horen dat ik een punaise nooit meer op die
wijze mocht gebruiken.
Van mijn voormalige klasgenoten op de NSV2 weet ik nog wel deze namen, al kan de naam en schrijfwijze
anders zijn dan dat ik mij herinner. Ik heb met niemand nog enig contact. Naast Geert-Jan Bruinier en
ikzelf in willekeurige volgorde: Eric Schonk, Ernst-Jan de Jong (ook zijn jongere broer Wessel de Jong zat op
de NSV2), (Gui)seppe Ferrari, Riëtte Mennink, Rob Hendriks, Audrey de Jager, Erik Geurts, Christine
Arends, Astrid Tempel, Marian Mevius, Juliette Heppener, Celia Meijer(s), Berend Brian, Vincent van
Ballegooijen, Els Botje, Frank Burger, Berend van Bon, Sabine Funneman,Patricia Hertog, Irma Hogers, Eva
Pijper(s), Michiel van 't Laar, Willy Otten, Marloes van Hout, Ingrid Treffers, Sandra Gerritsen, Marjolijn van
Gaasbeek, Tineke Spierings, Nanette (van) de Kl(e)ijn, Mireille Aerts.
Ik woon nu nog op het adres Kerkstraat - Nijmegen, maar ga binnenkort verhuizen. Ben komend najaar
zeker verhuisd, weet nog niet waarheen.
Zoals reeds eerder gemeld, lijkt de reϋnie mij leuk. Maar op dit moment weet ik nog niet of ik op 8
november verplichtingen elders heb. Zodra ik dat wel weet (waarschijnlijk eind oktober), maak ik het geld
over en bevestig ik mijn komst.
Een jeugdfoto heb ik niet meer, in ieder geval niet van de tijd dat ik op de NSV 2 zat. Op Schoolbank staat
wel een klassenfoto van de derde klas in 1970-1971, waar ik ook op sta. Die afbeelding heb ik bijgevoegd.
Ik ben de blonde jongen 8e van rechts op de achterste rij.
Mijn oudere broer en zus die ook (deels) op de NSV 2 hebben gezeten, hebben geen behoefte aan
een reϋnie en komen dan ook niet op 8 november.
Hans Schoppert
NSV-2 1959-1961.
NSV-4 MULO 1964-1966 klas 3+4.
Destijds: Hazenkampseweg.
Nu: Kupersweg – Wierden.
Zus Hettie zat ook op NSV-2.
Gehuwd met Lia.

Sportleraar. Medeorganisator van deze reünie 2014.
Hans & Lia Schoppert 2014.

Mijn mond valt open. Willy Spierings,
Willem Hordijk en Ineke Roseboom. Niet
te geloven. Met Willem en Ineke heb ik
vaak muziek gespeeld. Altijd bij Ineke want daar stond de piano.
Foto’s: Hans, Elsbeth & Hennie.
Ik heb Willem gevolgd op internet en de telefoongids. Kwam tot de conclusie dat hij in Amerika woont. Hij
komt in ons bestand wel voor bij de foto's en wordt ook genoemd. En van Ineke weet ik de geboortejaren
van haar broer Jan en haar 3 zussen.
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Co Schutte
NSV-2 1962-1967.
Het lijkt mij interessant om te zien hoe wij allen terecht zijn gekomen. Ik kom graag.
Buiten het gezin veel hockey. Twee dochters en een zoon.
Ab Seijnder†
Hazenkamp.
Destijds: Slotenmaker de Bruïneweg.
Nu: Achtersloot.
Broer van Ted Seijnder.
Ab Seijnder is in 1944 in Nijmegen geboren.

Al jong maakt hij fietstochten met zijn ouders over de rivierdijken. Op de basisschool raakte hij geboeid
door de wandkaarten van Nederland. Hoe zou dit alles er in het echt uitzien; de Afsluitdijk, het Gaasterland,
de Biesbosch, de diepe polders, de veenkoloniën of de heuvels in Limburg? Die fascinatie is altijd gebleven.
Ab was ruim 35 jaar werkzaam in en voor het onderwijs en deed zijn werk bij voorkeur op de fiets. Hij
woont zelf in het buurtschap Achtersloot bij IJsselstein in de provincie Utrecht.
Ted Seijnder
Oud Hazenkamp honkballer.
Destijds: Slotenmaker de Bruïneweg.
Nu: Cuijk.

Mia Sewalt
NSV-2 1968-1971 Docente.
Destijds: Groesbeek.
Nu: Pastoor Koningsstraat 30 – Egchel.
Gehuwd Vink.
Hallo Rob. Heel hartelijk bedankt voor de snelle toezending. Na mijn vraag of u een
zoon van mijnheer Bos was, vergat ik naar uw vader - waar ik met dank aan
terugdenk- te vragen. 8 november komt dat dan wel. Graag ga ik op uw uitnodiging in.
Ook zal ik wat foto’s meenemen uit die tijd.
Als kind heb ik klas 5+6 schooljaar 1954-1956 én de MULO bij de NSV gehad; na 3 jaar
gewerkt te hebben op kantoor, ben ik overgestapt naar de Klokkenberg kweekschool en daarna werd ik door
het toenmalige bestuur (uw vader) gevraagd voor de NSV Lamastraat, als onderwijzeres van klas 1. Dat
deed ik gedurende 3 jaren van 1968 tot 1971. Daarna ben ik in Groesbeek voor de klas gaan staan.
Vriendelijke groeten en tot ziens op 8 november.
Na lezing van de uitnodiging met daarin het programma, gecombineerd met de lengte van de reis, moet ik
helaas besluiten dat het voor mij te veelomvattend is. Jullie hartelijk bedankt voor de fijne e-mails en foto’s.
Fijne reünie toegewenst!
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Egbert Sloet van Oldruitenborgh
NSV-2 1960-1965.
Destijds:
Nu: Oosterbeek.

Hans van Etteger† & Jacques Ahlrichs & Egbert Sloet van Oldruitenborgh
2014.

Voor info zie:

www.oosterbeekbeleeft.nl

Ben van der Sloot
NSV-1
NSV-4 MULO
2018 nov – Ben van der Sloot, Paul & Lous ’s Grauewen.

Herman van der Sloot
NSV-4 MULO 1958-1963.
Destijds:
Nu: Schuylenburgh - Monster.
Beste René, effe telefonisch contact gehad zondagmiddag met u, over reünie. Ik heb via mijn
broer vernomen over reünie NSV op zaterdag 3 november 2018. Mijn broer (P.B.van der Sloot)
heeft net zoals ik de NSV bezocht op de Driehuizerweg 45, in Nijmegen. Zelf was ik leerling van
1958-1963 van de NSV-4 Mulo.
Daarna heb ik de Klokkenberg Kweekschool in Nijmegen gedaan (1963-1968) met daarna mijn
carrière in het onderwijs. Graag ontvang ik van u of er überhaupt oud-mede-leerlingen aanwezig
zijn uit die periode...!
Hierbij meld ik mij aan als deelnemer van de NSV-reünie. Met vriendelijke groet, Herman van der
Sloot.
Anita Slot
NSV-1 LO 1967-1973.
Het is me niet helemaal duidelijk of je als doelgroep mikt op de mensen van de MULO of (ook)
op de basisschool NSV1 die ook op de Heyendaelseweg zat. Kun je daar iets meer over
zeggen?
Gymnasium B, toen HBO-logopedie, propedeuse Nederlands. Ik heb nu 3 kinderen (10,16 en
18 jaar). Werk als logopediste. Ben gescheiden. Hobby's zijn schilderen, stijldansen, lezen.
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Jonathan Soesman

NSV-1 1970-1976.
Destijds: Koning Davidlaan - Heilig Landstichting.
Nu: dr D Boslaan – Amstelveen.
VWO: NSG Nijmegen, TU Delft, NIMA, werkzaam geweest bij Fokker en nu bij KLM.
Ik zat op de NSV 1 van 1970 t/m 1976. Heb interesse in de reünie.
Heb VWO in Nijmegen gedaan.
Lucht en Ruimtevaarttechniek in Delft gestudeerd en gewerkt bij Fokker en nu leidinggevende bij KLM (was
altijd al gek van de luchtvaart, zelfs al toen ik op NSV zat). Heb 2 dochters, die al 17 en 19 zijn; en veel
leuke hobbys. Heb geen contact meer met andere leerlingen. Heel af en toe met Hans de Bruijn via
faceboek. (woont in Capella aan den Ijssel).
Henk Span
NSV-1 1955-1956.
Destijds: Fagelstraat.
Nu: Uden.
Ja, we hebben het nu wel over een situatie 60 jaar geleden. Niettemin ben ik erg
blij. Ik heb slechts even in Nijmegen op (waarschijnlijk) die school gezeten en het
bijzondere is dat ik van die tijd om een of andere reden een klassenfoto heb
bewaard. Als het goed is is die nu eindelijk ook op de site beland. Benieuwd naar
(eventuele) reacties.
In 1956 ben ik kort in Nijmegen naar de eerste klas van de NSV lagere school geweest. We woonden
in de Fagelstraat 42 en ik herinner me met een overbuurmeisje naar school gelopen te zijn en dat we
samen (het was herfst) onderweg ons verbaasden over het feit dat als we heel veel spinnewebben
gingen "vangen" het als een soort spiegel werd. Het is/was mijn eerste ontmoeting met 'de andere
sekse'. Omdat ik een achterstand had wat betreft het Nederlands heb ik toen bijles gekregen. Begin
1957 zijn we verhuisd naar Uden. Ik wist heel lang niet welke school het was, maar schoolbank heeft
me geholpen. En inderdaad de directeur heette ook Span.
2016 René, heb heel veel bewondering voor je initiatief. Vind het grote klasse.
Wat ik mij verder herinner is dat ik al gauw bijles kreeg en helaas zegt het alles over 'hetgeen ik van
thuis heb meegekregen'. En toch denk ik nog steeds dat ik dat mijn ouders op geen enkele manier kan
verwijten. We komen dan op het bombardement op Nijmegen. Mijn vader was daar op het station, hij
zag kans naar beneden te springen, een oom die naast hem stond niet. Mijn vader heeft daar over het
stationsplein gelopen tussen de kermende, dode en stervende mensen door. Hij is gered dankzij een
nieuwe behandeling, maar was nooit meer de oude.
Nu zoveel jaar later is het niet anders dat ik me moet realiseren dat ik die pijn, die van mijn vader,
maar ook die van mijn moeder a.h.w. 'mijn nek geladen heb'. En ja, er speelt nog meer (Joodse
onderduikers), maar vraag me nu af hoeveel van mijn leeftijd nog zo zitten met wat er toen in
Nijmegen is gebeurd. Sorry, als ik op dat soort gedachten kom n.a.v. je mooie initiatief. Ook kan ik
zeggen dat ik het - ondanks alles- gebracht heb tot Ir, maar ben nu heel erg bezig met het toen.
Harm Speerstra
NSV-1 1945-1958.
Destijds: Olijfwilgstraat.
Nu: Amerika.
Helaas ben ik nu ernstig ziek en krijg de komende 3 maanden ingrijpende
behandeling, dus kan helaas niet van de party zijn, bedankt voor de uitnodiging
en veel plezier.
Zomers woonachtig in Akkrum Friesland, ‘s winters in Amerika, waar wij o.a. 8 maanden kris kras in
onze kampeerwagen door Amerika getrokken zijn. Ik ben in 1962 uit Nijmegen naar Amerika
geëmigreerd. Ik ben in 1939 geboren en meteen naar de Nijmeegse Schoolvereniging gegaan aan de
Driehuizerweg. Wij woonden toen op de Kopsehof in noodwoningen, later naar de Olijfwilgstraat
verhuisd.
Ik herinner mij namen van leraren zoals mijnheer Span. Kasteel en Kiestra en moest de laatste klas
van de mulo nog overdoen, daar ik die strenge winter teveel met de meisjes achter op de ijsbaan
schaatste en geen tijd had voor huiswerk. Na van de mulo gekomen te zijn, 2 prachtige jaren op de
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vliegbases Volkel doorgebracht, een groot feest. Ik zou erg graag wat van mijn klasgenoten willen
horen, die van 1945 tot ongeveer 1958 met mij naar school geweest zijn. tot wederhoren, Harm.
Lenie Speerstra
NSV-1 1949-1955.
NSV-4 1955-1959.
Destijds: Olijfwilgstraat.
Nu: Havenstraat,
IJsselstein.
Na de mulo ben ik eerst
naar Rotterdam verhuisd en
heb gewerkt binnen in het
club-en buurthuiswerk.
Daarna getrouwd, kinderen gekregen, HBO-opleidingen gevolgd. Gescheiden en werkzaam geweest
binnen de volwassen-educatie van een thuiszorg instelling. Heb al weer kleinkinderen, doe allerlei
leuke dingen en denk soms nog wel eens aan de Nijmeegse Schoolvereniging.
Even een berichtje. Enige tijd geleden heb ik via Schoolbank.nl gemeld dat ik waarschijnlijk wel
aanwezig zal zijn op de reünie van de NSV. Ik heb toen mijn adresgegevens doorgegeven.
Heb ook even op het lijstje –waarschijnlijk wel- gestaan, maar ben ook weer verwijderd.?
Ik heb van 1949-1958 op de NSV aan de Driehuizerweg gezeten. Ben benieuwd of er zich nog
klasgenoten hebben aangemeld. Ik hoor graag van je. Succes met de organisatie en wellicht tot ziens.
Mijn broer Harm heeft er al iets over verteld. Wij zijn in 1946 ,na de oorlog, vanuit Friesland (Warns)
naar Nijmegen verhuisd. Omdat Nijmegen gebombardeerd was, kwamen we in noodwoningen op de
Kopse Hof, in de Claudius Civilisstraat te wonen. Later verhuisd naar de Olijfwilgstraat.(Hengstdal)
Een oom van mijn vader, die al in Nijmegen woonde, adviseerde dat de NSV een goede school voor
ons zou zijn! En zo is het gegaan.
Ik zag bij de reacties, dat er een fotootje van mij is afgedrukt van de lagere school. Leuk, bedankt.
Hierbij een recent exemplaar.
Maart 2019
Hallo René, vandaag het NSV-boek ontvangen. Ziet er schitterend uit. Ik ben er blij mee!
Het grote NSV-boek is echt heel mooi! Leuk om steeds even in te kijken.
Ook zag ik een poezie album versje. Heb mijn
album er ook nog even bij gehaald. Zag dat
tussen 1951-1955 (lagere school) er heel veel
versjes van onderwijzeressen en klasgenootjes in
staan.
Ik weet niet of het nog interessant voor je is,
want het is te laat, maar het versje wat ik het
aller, aller mooiste vond was van meneer Demon.
Hij heeft er erg zijn best op gedaan en ik was er
erg blij mee!
Heel hartelijk dank voor het vele werk!
Vriendelijke groet, Lenie Speerstra.
Henny Spierings
NSV-2.
Nini Spierings
NSV-2 1963-1964.
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Tineke Spierings
NSV-2 1966-1972.

Wil Spierings

NSV-2 1957-1960.
Destijds: Nimrodstraat.
Nu: Oploo?
De samenstelling van het gezin Spierings:
Willy, Nini, Tineke, Hennie.
Willy woont in de buurt van Oploo.
Hij en Tineke hebben weinig contact.
Tineke en haar zussen daarentegen wel.
Hun moeder is 3 maanden geleden overleden.
Flip Spruyt †
NSV-4 1958-1959.
Flip is overleden.

Barbara van der Starre
NSV-2 1965-1972.
Destijds: Zebrastraat.
Nu: Jonagold – Elst.
Gehuwd van Meegen.
Heel leuk lijkt het me om iedereen weer te zien en
te spreken. Ik ben, zoals het er nu naar uitziet
zeker van de partij en heb me al aangemeld.
Inderdaad is het een klein wereldje! Dat merk ik elke dag weer. Bert en ik zijn nog bij je op
kraamvisite geweest, kun je nagaan. Met Bert gaat het prima. Hij werkt tegenwoordig bij de gemeente
Nijmegen als adviseur verzekeringen en verhaal en is lekker bezig met onze tuin en sporten. Op de
jubileumzitting van St. Anneke zijn wij niet geweest, dat kwam door mijn
gezondheidsperikelen op dat moment.
Ik heb destijds samen met Karin Frinsel de jeugd dansgarde van St. Anneke geleid. Misschien dat je dan
een aanknopingspuntje hebt. Anders komt dat op de reünie wel. Hartelijke groet en ik hoop dat er veel oud
klasgenoten zullen zijn. Hartstikke leuk dat we elkaar op 8 november a.s. gaan zien. Dan praten we verder.
Nadat ik alle vakantie Orka’s, Bold Eagles en zwarte beren met pijn in het hart heb achtergelaten in Canada
ben ik weer in ons kikkerlandje terug. Het was een geweldige tijd. Dus
nu weer aan de slag met o.a. mijn mail en andere zaken.
Hieronder een kort verhaaltje over mij:
Sinds 1987 getrouwd met Bert, geen kinderen. Inmiddels wel het
nodige aan medische toestanden achter de rug, maar gelukkig gaat
dat nu weer redelijk en kan ik gewoon aan de slag blijven.
Barbara van der Starre & Fons Bouman & Mariette Stroeve 2014.
Tot 2007 gewerkt bij het UWV in Nijmegen in verschillende functies,
o.a. teamleider, buitendienst-medewerker en beoordelaar van WAO
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en Ziektewet claims. Van 2007 tot 2013 gewerkt bij P&O Services Groep, eerst als consultant detacheringen
en na 1,5 jaar als geregistreerd loopbaancoach en trainer.
Samen met 12 anderen per 1 oktober 2013 ontslagen (directiewisseling en andere bedrijfskoers zorgden
ervoor dat de organisatie een ander type dienstverlening in wilde voeren, daar pasten wij als professionals
niet meer in het plaatje. Wel intussen de opleiding tot arbeidsdeskundige afgerond en sinds half oktober
2013 aan de slag bij Pantein Zorggroep als casemanager verzuim. Daarnaast ben ik sinds 5 mei 2014 als
ZZP-er aan de slag als arbeidsdeskundige/loopbaancoach en casemanager. Mijn bedrijf heet “Adlogicaadvies”. Heel spannend dus.
Hobby’s: Mijn spiegelreflexcamera is mijn vaste maatje (naast Bert natuurlijk). Die gaat mee op al mijn
reizen of dagtrips. Verder ben ik lid van een fotoclub in Elst waar we regelmatig mee exposeren. Door mijn
fysieke omstandigheden heeft fotografie het afgelopen jaar op een bijzonder laag pitje gestaan, maar in de
vakantie heb ik mijn hart weer kunnen ophalen. Verder reis ik graag, drink ik graag een borrel met vrienden
of ex-collega’s of ga een hapje eten met ze.
Jally Stein
NSV-4 MULO 1966-1967.
Destijds: Hengstdalseweg, later woonboot bij ’t Meertje.
Nu: Tolhuis – Nijmegen.
Vriendin van Anjo Tangerink en Gerda Michels.
Ik ben getrouwd geweest, heb 2 zonen en 1 kleinzoon en nu heb ik een lat
relatie.
Vanaf 1 december 2011 ben ik met vervroegd pensioen gegaan. Ik werkte bij
een bank en ook nog op de hypotheekafdeling. Zit samen met Anjo op
dansen.
Jally heeft altijd bij de bank gewerkt. Eerst ABN in Nijmegen en later afdeling Hypotheken SNS bank
Arnhem. Zij zorgt nog voor haar ouders en haar moeder is inmiddels 101.
Mei 2014 gezellig samen met Gerda en Anjo koffie gedronken bij René en oude verhalen opgehaald met
name ook de reis naar Jicin Tsjechië. Janny heeft na vele jaren alleen te zijn weer een fijne latrelatie.
Mariette Stroeve
NSV-2 1969-1970.
Destijds: Antiloopstraat.
Nu: Antoniuslaan – Beuningen.
Ik ben in 1982 getrouwd en heb 3 jongens en inmiddels
2 kleinkinderen een jongetje van een jaar en een meisje
van 6. Gescheiden in 1996, daarna een relatie gehad
van 12,5 jaar totdat hij besloot om niet verder te gaan
met mij.
Tijdje single geweest en nu weer een nieuwe vriend. Een lat relatie wat mij prima bevalt.
Of ik blijf eten weet ik nog niet, maar ik zal er om 14.30 uur zijn.
Ik ben na de NSV naar de NSG gegaan. Waar ik de HAVO heb gedaan.
Na de HAVO ben ik voor 8 maanden naar Canada vertrokken met een
goede vriend. Ik heb daar bijna 3 maanden gewerkt als een soort au
pair, voor kost en inwoning.
Steffie de Jong & Albert van Dorland & Mariette Stroeve 2014.
Daarna ben ik met die vriend gaan trekken door Canada, Amerika en
Mexico. We hebben nog een tijdje in Vallejo gewoond. Daarna ben ik
weer terug gegaan naar Nederland, waar ik de opleiding heb gedaan.
Brugjaar voor verzorgende en verplegende beroepen van de PBNA en
waarvoor ik examen in 1980 heb gedaan en geslaagd ben. Helaas heb ik daar niets meer mee gedaan en
heb in 1979 gesolliciteerd bij toen de Bondsspaarbank als balie-medewerkster. Vele jaren later en na veel
andere namen is het inmiddels de SNS bank en ben ik management assistent van het Bedrijfsbureau van de
afdeling Bijzonder Beheer.
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Harm Stumpel
NSV-4 MULO 1965-1968 Klas 2/3/4.
Destijds: Hatertseweg.
Nu: Juffrouw Tempelmanlaan – Nuenen.
Gehuwd met Carla en een dochter.
Voormalig directeur/regiomanager
voor ASR/AMEV verzekeringen in
Eindhoven, Utrecht en Maastricht. Sinds 2017 terug naar EttenLeur.

Paul Stumpel
NSV-4 MULO 1965-1968 Klas 1 t/m 4.
2018 nov - Jan Boekhoorn† & Paul Stumpel, twee tekenleraren...

Ans Sutmuller
Destijds: Leeuwstraat.
Nu: Oostenrijk.
Gehuwd Egon Hirner.
hallo Rene, mijn zus Mary en ik melden ons aan voor de reunie op 08.11.14.
Ik verheug mij er erg op, het lijkt me erg leuk mensen van vroeger weer te zien en oude
verhalen te horen. Tot ziens, Ans Hirner Sutmuller.

Mary Sutmuller
Destijds: Leeuwstraat.
Mary Sutmuller & Forrest Emmerzaal 2014.
Loes Swijtink
NSV-1.
NSV-4 MULO.

Theo (Boy) Sutmuller†
Oud Hazenkamp bewoner.
Destijds: Leeuwstraat.
Nu: Aldenhof.
Directeur Trappenfabriek Wijchen, oud honkballer bij de
Hazenkamp.
Het is al even geleden dat we elkaar gesproken hebben, dit word
mischien weer de gelegenheid, maar ik heb al vele malen
geprobeerd op jouw website te komen, maar helaas.
Van mijn zusters heb ik niet gehoord of zij dit probleem ook
hebben. Kun je mij per mail het inschrijfformulier doen toekomen, zodat ik het kan invullen.
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Anjo Tangerink
NSV-4 MULO 1966-1967.
Destijds: Hartertseweg > Augustinenstraat.
Nu: Abersland – Wijchen.
1967 Deelneemster reis Jicin Tsjechië.
Lesondersteunster school Paschalis Wijchen.
Na de Mulo heb ik de Opleiding Kleuterleidster gevolgd in Arnhem. Geslaagd in
1971. Na invalwerk, 1 jaar in Meddo bij Winterswijk voor de kleutergroep gestaan. De Hoofdakte in
Enschede gehaald.
Vanaf 1974 werkzaam in het Onderwijs in de Gemeente Wijchen, groepen 1-2,3,4,en 6 als leerkracht.
Drie jaar geleden mijn 40 jarig werk jubileum gevierd. De afgelopen 5 jaren tot mijn pensioen geef ik
ondersteuning in de groepen 1 tot en met 4 op de Paschalisschool in Wijchen. Bevalt mij prima ondanks alle
studiedagen en vergaderingen.
Delia Martens & Anjo Tangerink 2016.
Ik zal op de zolder nog kijken naar de foto’s van Jicin. Al heb ik
na mijn scheiding wel heel veel opgeruimd.
Zelf ben ik in 2009 nog in Jicin geweest met een busreis. Bij de
grensovergang van toen (1967 aan de trap herkende ik het
gebouwtje) heeft de chauffeur extra voor mij gestopt voor een
foto.
Leuk toch ? Ook herinneringen kwamen meteen weer boven.
Anjo is gescheiden en is nog steeds druk met haar
schoolkinderen. Helaas heeft zij nooit moeder mogen worden wat later heeft geleid tot haar scheiding. Zij
zit samen met Jally op volksdansen. 2014: Anjo, Jally en Gerda hebben onlangs na 50 jaar bij René gezellig
koffie gedronken en hebben vooral herinneringen aan Tsjechië opgehaald. Was reuze leuk na zoveel jaren.
En natuurlijk weer veel nieuwe foto’s.
Hoi René,
Wat een impact heeft zo’n bijeenkomst. Al fietsend terug naar Wijchen komen alle schoolbeelden weer
boven. Ik heb gelijk mijn poeziealbum gepakt, en zal je de vlg.namen doorgeven van de NSV Lamastraat.
Niet alle namen zijn denk ik uit de wijk Hazenkamp.
Cora Verstraate, Adry Peters, Jannie Verheijen, Janny Kroeze, Anneke Graatsma, Anneke Rietberg, Ria
Adamse, Stella en Marianne Houtriet, Deddie van Bon, Gonny Pol,Dicky van Lith, Marian Tolk,Sonja van
Houte, Marja Verplanke, Els Janssen, Nini Spierings, Stily Polman,
Volgens mij woonde Nini en Ria in de Nimrodstraat en Adrie op de Hazenkampseweg schuin tegenover Dick
Van Lith.
Han Casteleijn woonde in de Leeuwstraat. Staat niet in mijn album en Betsy Storm- Zeitzen ook niet.
Succes met je verdere speurtocht en tot horens.
Fred Thannhauser
NSV-2 1973-2004.
Nu: Diepenvoorde - Wijchen
Ik ben in 1973 als leerkracht begonnen aan de NSV-2.
Inmiddels ben ik 41 jaar op dezelfde school actief.
Lagere school Koolemans Beynenstraat Nijmegen, Mulo
schoolstraat, Nijmegen, Havo Peter Kanis, Ped. Acacdemie
Groenewoud.
Leraar bao NSV-2, groep-4.
Volgens de presentielijst zullen er weinig personen uit mijn periode (1973-1975) aanwezig zijn, vandaar
waarschijnlijk niet.
Maart 2019
Hoi René. Ik kon het niet nalaten om direct het NSV boek open te slaan. Een mooi naslagwerk, waar ik met
veel genoegen regelmatig doorheen zal bladeren.
Mvgroet, Fred Thannhauser - Wijchen.
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Marian Tolk
NSV-2 1960-1963.
Destijds: Malden.
Nu: Brakkestein.
Hallo René, je vraagt of mijn oudste broer Jan Maarten contact met je wil
opnemen. Hem kennende is de kans niet groot dat hij dat doet: hij heeft
het als huisarts enorm druk. Ik zal hem de datum van de reünie
doorgeven. Ik geloof niet dat hij nog met oud-klasgenoten contact heeft.
Ik heb nog een jongere broer, Peter, geboren mei 1960, die ook op de
NSV-2 gezeten heeft.
Ik zag op de site ook een foto van zijn klas, dezelfde als waar de broer van Riet Bos, Rob, in zat. Ik zal hem
de datum ook vast doorgeven en vragen of hij nog over andere gegevens beschikt.
Zelf heb ik via via het mailadres van Deddie van Bon opgevraagd, als ik dat krijg stuur ik het je door.
Zelf heb ik maar 3 jaar (schooljaar 60-61, 61-62 en 62-63) op de NSV gezeten, maar ik heb toch nog een
klassenfoto met mevr. van Schuilenburg gevonden. Ik heb als kind al achterop iedereen een nummertje
gegeven en een lijstje bij geschreven met alle namen erop. Als je daar interesse in hebt wil ik die wel
uittypen. in ieder geval succes verder met de voorbereidingen!
Peter Tolk
NSV-1 1965-1972.
Destijds:
Nu: Virgilius - Wijk bij Duurstede.

Heleen de Vaan
NSV-2 1969-1977.
Wat leuk dat je deze reünie organiseert! Zelf heb ik tussen 1969 en 1977 op de NSV-2
gezeten.
Mijn aanwezigheid: op 8 november kan ik pas vanaf het eind van de middag komen.
Ik heb geen contact meer met oud-klasgenoten van de lagere school, maar hopelijk dat men
via schoolbank.nl wel op de hoogte is en het nieuws verspreid.
Na de NSV naar Stedelijk Gymnasium.
Gerrie (Ger) van der Velde
NSV-1 1963-1969.
Destijds: Van Lijndenstraat 35 – Nijmegen.
Nu: Varenstraat - Wijchen.
Goede morgen René, ik stuur u graag wat info over mijn lagere schooltijd op de NSV.

In de eerste klas zat ik in een noodgebouwtje. Had daar mijn eerste vriendinnetje Vera de
Visser. Door het zoontje van het hoofd van de school werd me verteld dat ik niet in mijn cowboypak naar
school mocht. Voor mijn juf had ik verzwegen dat ik in de middag terug moest komen bij de schooltandarts.
Een tijdje werd ik naar school begeleid door Jolanda van der Scheer. Zij zat toen in de vijfde klas.
Mijn zus Doortje zat toen op de MULO. Van de tweede en derde klas kan ik me niet veel herinneren. Wel
herinner ik me meneer van der Kamp van de vierde klas. Een uiterst vriendelijke man. Hij kon prachtige
verhalen vertellen. Hij verzon ze ter plekke zo leek het. De vijfde klas met meneer Verschoor. Hij begeleide
het zingen met zijn gitaarspel. Hij las ook prachtig voor uit het boek: de jongens van de bonte koe. In de
vierde en vijfde klas kon je ook lessen Frans volgen. Je moest dan een uur vroeger op school zijn.
In de vierde klas ben ik kort na de gymles in mijn gezicht geslagen door een invaller. Ik schrok zo dat ik in
mijn broek plaste. Nadien moest ik ook nog nablijven in het lokaal direct boven de hoofdingang. Ik was toen
erg bang voor die man. In de vijfde klas werd het noodgebouwtje afgebroken. Ik ben daar in een spijker
getrapt. Die ging door de schoenzool mijn voet in. ‘s middags met schoolzwemmen kreeg ik er al last van.
In de avond ben ik met mijn vader naar het Wilhelmina Ziekenhuis gereden. Hier werd jodium in de wond
gespoten. Mijn voet bleef een week dik.
De zesde klas met een caballero rokende meneer de Jager. Als ik geen antwoord op zijn vraag had zei hij:
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weet ik veel, maar ik weet ook niet veel. Op de klassenfoto sta ik in de bovenste rij, de derde van rechts. Ik
was een beetje ongeïnteresseerd omdat mijn ouders de foto toch niet zouden kopen. Later vond ik hem op
internet. Een leuke herinnering.
Ook mijn zussen Els en Doortje hebben hier op school gezeten: LO en MULO. Els is in 2017 overleden.
Ik hoop dat u wat aan mijn verhaal hebt. Ik ben nu 63 jaar en al 45 jaar werkzaam bij een groot expeditie
bedrijf als facturist. Gerrie van der Velde.
Joke Veldman
NSV-2 1955-1962.
Destijds: Haterseweg.
Nu: EttenLeur.
Joke heeft een tijdje
verkering gehad met
klasgenoot Mienk Graatsma
en Harm Stumpel.
September 2015, Joke heeft na een oproep in het dagblad de
Stem voor de zoektocht naar - Het Mooiste Meisje Uit de Klas –
veel reacties gehad. Zij was bij de reunie 2016 samen met haar vriendin en oud klasgenootje Ans
Companjen.

NSV-2 1957 Verjaardagsfeestje.

Peter van Velsen
NSV-1 1963-1964.
Nu: Bernhardstraat - Heeswijk-Dinther.
Leuk dat je deze reünie organiseert. Dat kost altijd veel
inzet.
Zelf heb ik slechts 1 jaar op deze school gezeten en ken
niemand meer die bij mij in de klas gezeten heeft. Wel heb
ik nog lang contact gehad met de onderwijzeres Emilie Batteljee. Mocht zij zich aanmelden, dan zou ik het
leuk vinden om haar weer te spreken. Je mag mijn gegevens rustig aan haar doorgeven. Ik wens jullie een
heel leuke dag toe.
Margot Veraart
NSV-1 1965-1972.
Destijds:
Nu: Dubai.
Rob, dank voor je al je research. Zoals ik je al je schreef heb ik mijn ticket naar Nederland geboekt, dus ik
ben erbij en ik ga ook gezellig met jullie uiteten. Hoop zoveel mogelijk oud klasgenoten te zien! Helaas heb
ik geen foto’s van mijn lagere schooltijd alleen de 4de klas foto, maar die heb je al.
Overigens heb je nog kontakt gehad met mevrouw de Jong, ik zou het leuk vinden om haar ook te zien.
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Yvonne Verhallen
NSV-2 1955-1961.
NSV-4 MULO 1961-1967.
Destijds:
Nu: Dominicanestraat – Nijmegen
Craneveldt atheneum
1 dochter, 2 kleinzonen en 1 kleindochter
25 jaar KUN, Informatica, sinds februari 2007 gestopt met werken
van plan om naar Amsterdam te vertrekken.
Jannie Verheijen
NSV-2 1958-1964.

Hanny Verheijen
NSV-1 1948-1956.
Destijds: Fortstraat – Njmegen.
Nu: Fortstraat – Nijmegen.
De eerste lagere school was aan de Jacob
christelijke grondslag. Dat beviel vader niet
in de derde klas leerling van de NSV.

Canistraat op
en werd zij dus

Hanny werd vakfotograve met bruidsfoto’s als specialisme.
fotozaak aan de Daalseweg. Voor het bruidspaar maakte zijn
aquarellen van het bruidsboequet. Jan Boekhoorn zal trots op
waren klasgenoten. René is haar broer.

Vader had een
dan fraaie
haar zijn, zij

Na 25 jaar gescheiden maar inmiddels al weer 20 jaar samen
Nijenhof e heeft samen met mij een verleden bij
computerfabrikant Friden, destijds in Nijmegen.

met Frans

René Verheijen
NSV-1 1953-1954 Klas-4.
Ik ben op 2 maart 1944 geboren aan de Broerdijk 173 Nijmegen en in 1946 zijn wij verhuisd
naar de Fortstraat 20 en daarna, in 1948, naar de Daalseweg 235. In 1951 ging ik naar de
Nijmeegse Scholen Gemeenschap. Vervolgens heb ik de detailhandel opleiding gedaan en mijn
middenstandsdiploma behaald.
Vanaf 17 jaar de Fotovakschool in Den Haag doorlopen en uiteindelijk de fotozaak van mijn
vader aan de Daalseweg overgenomen. Deze zaak heb ik samen met mijn vrouw ruim 45 jaar gerund. Mijn
vrouw heb ik in 1968 op de kunstijsbaan in Nijmegen leren kennen. In 1970 zijn wij gehuwd en 1971 is onze
zoon geboren. Sport was heel belangrijk in mijn leven, waaronder kanovaren, zeilen, tennissen, skiën en
ijshocky. Nu zijn we met pensioen en genieten samen volop van het leven.
Diana Verhoef
NSV-1 1963-1966.
Destijds: Stijnbuystraat.
Nu:
Daarvoor zaten mijn zusje Tineke en ik op de Chr. Schoolvereniging Daalscheweg op de
Jacob Canisstraat 42-44 in Nijmegen.
Ik weet nog dat mijn vader via collega's (hij was beroepsmuzikant bij de Koninklijke
Luchtmachtkapel) hoorde dat de NSV een hele goede school was. Daarom gingen wij op een goede dag naar
onze nieuwe school. Ik vond het direct geweldig. De deprimerende sfeer op de Christelijke Schoolvereniging
was nergens te vinden. Ik kon mij heerlijk bezig houden met de handarbeidlessen op de bovenste verdieping,
en alles was zo gemoedelijk en vriendelijk.
Ik herinner mij Juf Dimmendaal, natuurlijk Juf Drager, en meneer de Jager. Wij verhuisden inmiddels van de
Stijn Buysstraat naar Hatert en later naar Mook. Ik moest met de bus naar school en dus ook overblijven. Ik
vond dat niet erg. In de pauze mocht in chocomel in een flesje halen. Ik weet ook nog goed dat ik een prijs
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gewonnen had bij de boekwinkel op de hoek bij de school. Het was een heel dik boek en moest het samen met
een van mijn ouders komen ophalen. Mijn moeder vond het echter teveel gedoe en ik heb mijn prijs nooit
gehad helaas.
Ik kan zeggen dat ik trots was en nog steeds ben dat ik op deze prachtige school heb gezeten. Ik hoop ooit nog
te weten te komen hoe het juf Drager is gegaan. Alle leerlingen waren dol op haar geloof ik.
groet, Diana Rutten-Verhoef.
Tineke Verhoef†
NSV-1 1963-1966.
Destijds:
Nu: Mook.
Bij de inschrijvingen zie ik een groot aantal bekende namen
van LO Driehuizerweg. Daar zat ik in de 5e klas bij meneer
Van der Schoor en in de 6e bij meneer Wargerink. Ik ben
daarna naar het Nijmeegs Lyceum gegaan en zat dus niet op
de MULO.
Hierbij 2 foto’s uit mijn korte NSV-carrière (zie schoolbank.nl).
Een foto met Els Bakker en Ingrid Heeren bij de bus (vertrek uit Harderwijk na een schoolreisje). De andere
foto: juf van klas 2 was onze handwerkjuf, dan Theone Kon, Els Bakker, schuin achter Agnes ?, dan ik,
onder van links naar rechts Ingrid Heeren, Pauw Honig en Stephanie ?
Ik deed alleen klas 5 en 6 op de NSV. Klas 5 bij meneer Van der Schoor en in de 6e klas zat ik bij meneer
Wargerink. Verder kan ik me van de familie Schipper niet alleen Cocky en Geeske herinneren, maar
ook Geertje. Zij was van mijn leeftijd. Ik kom graag naar de reünie, ben niet actief op Schoolbank. Warme
herinneringen aan meneer Van der Schoor. Hij kon goed voorlezen en ik kon ook de Franse lessen erg
waarderen. Ik heb daardoor later met veel plezier nog Frans gestudeerd. Van der Schoor heeft een prachtig
versje in mijn poëziealbum gezet en hij verklapte me destijds dat hij dat speciaal voor mij geschreven had.
Na de NSV ben ik naar het Nijmeegs Lyceum gegaan. Omdat mijn ouders destijds naar Mook verhuisden,
vervolgde ik mijn middelbare schoolopleiding op het Gabriëlcollege in Mook. Ik werkte daarna
achtereenvolgens bij de gemeente Mook en bij de gemeente Gennep. Nadat ik getrouwd was, werkte ik in
Delft en Zutphen als adm. medewerkster. Later studeerde ik in Tilburg Nederlands 2e graad en ik geef
momenteel nog steeds les in de bovenbouw van een havo/vwo school in Horst, te weten het
Dendroncollege.

Marjoke Verhoef
NSV-2.
NSV-4 MULO.
Destijds: Vossenlaan.
Nu: Gortersweg – Schoorl.
Nog steeds vriendin met Titania Baljet.
Gehuwd, twee zoons.

Dick Verkroost
Hazenkamp.
Destijds: Slotenmaker de Bruïneweg.
Nu: Einsteinstraat.
Graag maak ik gebruik van de reünie voor (oud)
Hazenkampbewoners op 8 nov..a.s.
Ik heb van 1938 t/m 1958 gewoond in de Slotemaker de
Bruïneweg 262. Mijn zus uit 1928 woont daar nu nog. René
Martens ken ik ook. Mijn moeder had destijds een medisch
student op kamers en die heeft destijds de eerste hulp verleend
toen hij gewond is geraakt met vuurwerk. Joop Zwiers heb ik ook al die jaren gekend, soms spreek ik hem
nog.
In 1959 getrouwd met Jos Cornelissen uit de Wezenlaan 45, 2 kinderen, een dochter en een zoon en 4
kleinkinderen. In 2001 is mijn vrouw, na een huwelijk van 42 jaaar overleden.

De NSV Verhalen

6.125

In 2005 nog een relatie gehad met een vriendin en ook die is helaas in
februari van dit jaar overleden aan de ziekte van Ahlzheimer en nu dus
weer alleen. Ik ben redelijk goed, fietsen gaat niet meer, lopen wel en
ook kleine stukjes met de auto. Ik denk overigens dat ik op de reünie
behalve jou dan weinig of geen oude bekende zie.
Jo Zwiers & Dick Verkroost 2014.
En stukje van vroeger en hoe het is vergaan lukt wel.
Wij, mijn vader, machinist bij de Nederlandse Spoorwegen, mijn
moeder en mijn zus Willy, zijn in 1938 komen wonen in de Slotemaker de Bruineweg 262. Ik was toen 7
jaar. Op school op de St.Antoniusschool Verlengde Groenestraat, het latere Doornroosje. Vroeger moest je
alles lopen en dat was best een eind 4 keer op een dag. Wegbrengen en ophalen was er niet bij. We liepen
trouwens altijd met een heel stel, uit Wezenlaan, Leeuwstraat en Hazenkampseweg.
Al die vrienden zijn inmiddels overleden, zo ook mijn vriend Frans Remers uit de Leeuwstraat 20.
De lagere school goed doorlopen en daarna naar de MULO in de Schoolstraat. Daarna mijn eerste baan op
kantoor bij Leidekkersbedrijf Willem van Boxtel in de Priemstraat, en ’s avonds naar de Handelsavondschool
aan de Bijleveldsingel. In militaire dienst van 1951 t/m 1953 in Maastricht Garde Jagers.
Via een paar kortere banen in 1954 begonnen bij Ing. Buro Kropman aan de Hazenkampseweg 70 in de
functie van Inkoper/Calculator en in 1990 na 36 jaar in de VUT.
Jannie Verkroost
140429 Engeland.
Mijn zus in Nederland stuurde mij wat gegevens over de reunie op 8 november op en ik dacht : kom, laat ik
eens wat van mij horen. Mijn meisjesnaam was Jannie Verkroost. Ik ben nu 59 jaar oud.
NSV1-LO 5e klas
Ik kwam in 1964 op de toen Nijmeegse School Vereniging aan de Driehuizerweg, in de vijfde klas terecht,
nadat ik eerst op een andere lagere school had gezeten. Ik was toen 10 jaar oud.Het hoofd van de school
was Mijnheer van Leeuwen. Later raakte ik bevriend met zijn dochter, Stans.
NSV-MULO
Daar deed ik ook de zesde klas en de eerste Mulo (2x vanwege zittenblijven). In de tweede Mulo ging ik
voor twee trimesters naar kostschool in Brabant, maar kwam toen terug.
Deed daar nog de derde en vierde Mulo maar weet ik niet zeker want op een gegeven moment verhuisde de
hele school naar de NSG (Nijmeegse Scholen Gemeenschap) een paar straten verder.
Ik heb nog een paar oude foto's (zwartwit) van een sportdag, maar niet erg goed, veelal ruggen. Ik woon
alweer 25 jaar hier in Engeland. Ben getrouwd en heb een dochter. Ik ben drama docente. Weet niet of ik
kan komen, het is geen vakantie tijd dan. Zou het wel leuk vinden van je te horen.
Thys Verloren van Themaat
NSV-1 1963-1966.
Destijds:
Nu: Valkenhoflaan – Hilversum.
Naar aanleiding van je oproep op Schoolbank: ik zat van de 4e tot
en met de 6e (lagere school) op de NSV, als ik goed tel afgezwaaid
in 1966.
Historicus, Uitgever, liefhebber van bergen. Hoe het me is vergaan – op school, daar, of sindsdien? Dat
laatste kan best een lang verhaal worden, natuurlijk.
Wij woonden destijds in Beek. Ik zat in 1963-64 in de 4e (meester Van Kampen, als ik me goed herinner),
1964-1965 klas 5 (meester Schoorl o.i.d.), 1965-1966 6B onder Wargerink. Ik heb geen klassenfoto’s.
Klasgenoten en beste vrienden waren Arend Wesselman van Helmond, Coen Tutein Nolthenius en Sybrand
Wieringa (Syb is een paar jaar geleden overleden).
2018 Thys (Uitgever) verzorgt de opmaak en productie van Het Grote NSV Geschiedenis Boek.
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Rob Verplanke
NSV-2 1965-1972.
Destijds:
Nu: Beverweg – Nijmegen.

John Verwayen
NSV-1 1954-1959.
NSV-4 1963-1967.
Destijds: Newtonstraat.
Nu: Roosendaal.
Mulo-B afgemaakt in 1967 om vervolgens de HTS, studierichting weg en waterbouw, te
volgen in Arnhem waar ik in 1973 ben afgestudeerd. In hetzelfde jaar getrouwd en mijn
diensttijd vervult bij de genie in Vught.
Vanaf 1975 werkzaam geweest bij Visser en Smit Hanab een dochtermaatschappij van
de Volker Wessels groep. Hierbij diverse functies bekleed van uitvoerder tot
projectmanager voor projecten in Nederland en buitenland. Sinds 1990 als groepsleider
calculatie t.b.v. industriële projecten. Vanaf 2000 hoofd bedrijfsbureau en sinds 2010 contractmanager
t.b.v. kabelinstallatie offshore. 1 november 2014 met pensioen.
Ineke Koelman & John Verwayen & Yvonne Verhallen 2014 & 2016.
Uit mijn huwelijk met Margot zijn 2 zonen geboren en inmiddels
hebben we twee kleinzonen met een 3e kleinkind opkomst.

Els Verwoert†
NSV-4 MULO 1963-1968.
Destijds:
Nu: Edenstraat – Eindhoven.
Hi René, heb helaas helemaal geen foto's van toen, ik was een kei om dan juist niet op
school te zijn helaas, helene heeft alle jaren op NSV gezeten lagere school en 1 jaar mulo,ik
ken haar van uit de 6e klas, toen kwam ik daar en we werden dikke vriendinnen,ook later in
het leven nog tot 35 jaar geleden, door facebook elkaar weer ontmoet en vriendschap
opgepakt sinds ca. een jaar. Ik heb de hele mulo tijd daar gezeten inclusief doubleren in 2e mulo, mijn Hans
ook. Wat wil hé nog meer weten?
2016 okt - Els Verwoert en vriendin Helene Hendriks.

2018 nov – Els & Jan Boekhoorn.
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Ineke Vierenhalm
NSV-2 1964-1965.
Nu: Israel.
Gehuwd Soesan, 2 zoons en 2 dochters.
NSV-2 Alleen de zesde klas op school gezeten, klas van meneer Bouwers. 3 jaar HBS
daarna havo met handelswetenschappen, engels duits economie en biologie. Werk op
een laboratorium voor plantenvermeerdering en beheer de kas met moederplanten.
Ik kan helaas niet aanwezig zijn, ik woon ietsje te ver weg,
groeten aan alle oud klasgenoten. Groetjes uit Israel).
Ursula van Vliet
NSV-4 MULO 1965-1966.
Destijds:
Nu: Enschede.

Dick van de Vooren
NSV-1 1954-1956, NSV-2 1956-1960.
Destijds:
Nu: Gouda
Zat destijds bij de padvinders van de Keizer Karel groep. Zie
tevens oud-padvinders Hans Schoppert, Dick van Bruchem, Hans
van Lith & René Martens.
Na de HBS-A Bijleveldsingel in Nijmegen toerisme gestudeerd in
Breda. Werkzaam geweest in de culturele sector, met name in de
dans. In de dertien jaar voor mijn pensionering was ik zakelijk directeur van Het Internationaal Danstheater
in Amsterdam. Nu nog diverse nevenfuncties in de cultuur.
Jos van de Vooren
NSV-2 1956-1962.
NSV-4 1962-1964.
Destijds: St. Stephanusstraat.
Nu: Belo Horizonte – Brazilië.
Het gezin van de Vooren woonde indertijd in de St. Stephanusstraat alwaar de vader
een bloemenwinkel / kwekerij had. Kinderen: Dick (1948), Jos (1950), Rob (1952). Alle
3 hebben op de NSV gezeten. Jos en Rob wonen beiden
in Brazilië. Dick wil heel graag komen maar moet nog
wachten om te weten of hij 8 november kan.
Begonnen in de houten barak op het NEC terrein, waar in het midden een
enorme kachels stond. De eerste jaren met Juffrouw Boels, daarna juffrouw
den Hartog en juffrouw Roorda, juffrouw Schuylenborg en nog twee jaar
meester Formeer. Na de geweldige jaren op de NSV in de Lamastraat een
paar jaar op de ULO op de Driehuizerweg gezeten. Overgestapt naar de
RMTS op de Marialaan. Vele jaren werkzaam geweest bij de
Landbouwuniversiteit in Wageningen (nu Wageningen UR) in veel
verschillende functies. In 1997 overgestapt naar het ministerie van
Landbouw en uitgezonden als Landbouwattaché naar het Midden-Oosten
met als standplaats Riyadh in Saoedi-Arabië. In 2002 voor 5 jaar
uitgezonden naar Brazilië met standplaats de hoofdstad Brasília. Aansluitend twee jaar gewerkt in LatijnsAmerika voor Wageningen UR en vervolgens gestopt met werken. Omdat het mij het leven in Brazilië goed
bevalt, besloten om hier te blijven wonen en heb me gevestigd in Belo Horizonte.
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Ik bewaar nog steeds heel goede herinneringen aan mijn tijd op de NSV. Ik heb ook nog steeds mijn
Rapportboekje want tja, daar staat op gedrukt: DIT BOEKJE NETJES EN ZINDELIJK BEWAREN.
Het is erg leuk om zoveel oude bekenden op de foto´s terug te zien. Ik herinner me daardoor ook veel
avonturen die we na schooltijd hebben beleefd rond de Hazenkamp zoals rond de oude voetbaltribune, het
Goffertpark, het openluchtzwembad, etc. Mijn complimenten aan René voor het organiseren van deze reünie
waar ik door de afstand helaas niet bij kan zijn. Ik wens iedereen een heel plezierige bijeenkomst.
Ik stuur de uitnodiging natuurlijk door naar Dick en Rob. De invloed van deze reünie en daardoor aangezet
tot het nadenken over het verleden is wel dat ik moet constateren dat ik inmiddels ouder ben geworden.
Ben denk ik nu bijna op de helft.
Een voordeel is wel dat ik kan constateren dat ik heel goed onderwijs heb gehad en daar mijn leven lang de
vruchten van heb geplukt. Mijn zwemdiploma´s A en B heb gehaald en het diploma voor Veilig Verkeer!
Bovendien ben ik in het bezit van het Getuigschrift uitgereikt bij het verlaten der School met de zeer
motiverende wijsheid: Uit de zorgen van het zaaien - Uit het zwoegen van het ploegen - Wast de weelde die
wij maaien. Já, de school was streng maar rechtvaardig en ben mijn ouders dankbaar dat zij een goede
keus voor mijn schoolopleiding hebben gemaakt!
Heb je contact met Hans van Ieperen? Hij had toen al (!) een
grammofoon en één plaat: Pat Boone met `My island in the sun! Ik
doe er uit balorigheid nog wat plaatjes voor jou bij als grapje zoals
het voetbalstadion hier om de hoek en mijn idee over filosoferen over
de kwaliteit van het leven. Het is nu bijna 21:00 uur, het is 27 graden
dus ga ik nu maar eens even zwemmen. Sterkte met alle
voorbereidingen en leuk dat ik ik hier via de opgestelde webcam tijdens de reünie kan meekijken! Hou je
haaks en staande! Jos.
Reinier (Rein) van Vorstenbos
NSV-4 1963-1967.
Nu: Berg en Dal.
Beste René, allereerst dank voor de moeite die je hebt genomen om mij te traceren en
uit te nodigen voor het aankomende treffen van oud-leerlingen van, de ooit zo
roemruchte, N.S.V. aan de Driehuizerweg te Nijmegen.
Heb voor dat doel de oude klassenfoto nog eens bekeken (die ik overigens al kende) en
ineens was ik weer even terug in de jaren zestig, de periode dat Nederland ontwaakte
en het na-oorlogse juk van zich afschudde, voorwaar een inspirerende tijd.
Maar nu komt het. Vervolgens heb ik alle foto’s van de afgelopen reünies uitgebreid bestudeerd. En het
moet me van het hart, op een enkeling na was er nauwelijks iemand bij die me bekend voorkwam. Met
andere woorden, als ik iemand uit zo’n gezelschap spontaan op straat zou zijn tegenkomen, zou ik hem of
haar volledig voorbij zijn gelopen. Toegegeven, het is dan ook al meer dan een halve eeuw geleden dat we
bij mekaar op school zaten, maar dan nog….In die meer dan 50 jaren, die er zijn verstreken sinds we na het
eindexamen afscheid van elkaar namen, heb ik dus nauwelijks meer iemand uit die periode ontmoet, terwijl
ik toch al die tijd in (de buurt van) Nijmegen heb gewoond. Maar het zij zo, ik kan er mee leven.
Daardoor zijn alle leerlingen op de schoolfoto min of meer vreemden voor mij geworden, vreemden met als
enige gemene deler dat we ooit in dezelfde klas zaten. Geen vrienden voor het leven dus. In dat licht
gezien, zal ik dan ook geen gebruik maken van je invitatie om op 3 november in de Rozenhof te
verschijnen. Neemt niet weg dat ik jullie vanaf deze plek allemaal een reuze gezellige dag toewens.
Met vriendelijke groet, Rein van Vorstenbos.
Aljosja Vos
NSV-2 1972-1975.
Destijds: Beverweg.
Nu: Javastraat – Nijmegen.
Via Schoolbank werd ik geattendeerd op de reünie van de
NSV2. Ik zelf heb van de 4e t/m de 6e op de NSV2 gezeten in
de periode van 1972 t/ 1975.
Ik woonde indertijd aan de Beverweg 90 , redelijk dicht bij
school. Mijn moeder woont daar nog steeds. Ik liep elke dag
van de Beverweg naar de Lamastraat en pikte dan onderweg vaak Wessel de Jong op die halverwege
woonde.
Ik kan me niet meer zo heel veel herinneren van de lagere school behoudens uiteraard wat namen zoals
Wessel de Jong, Desire en Monique van de Berg, Christina de Groot (zat een klas lager), Willem Boudestein
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en Agnes Brouwer. Ik was zelf pas in de 4e klas op de NSV2 terecht gekomen nadat wij in de zomer van dat
jaar vanuit Leeuwarden naar Nijmegen waren verhuist.
Willem Boudestein & Aljosja Vos 2016.
Ik ben altijd in Nijmegen blijven wonen tot wij zo’n 7 jaar geleden
verhuist zijn naar Elst GLD (mijn vrouw Caroline en 2 kinderen
Charlotte en Floris (12 jaar en 9 jaar).
Ik heb in Nijmegen het Atheneum gedaan, de SSGN die eerst aan de
Kronenburgersingel was gevestigd en daarna verhuisde naar de
Lamastraat ( naast de NSV2 ).
Daarna ben ik Informatica gaan studeren aan wat tegenwoordig de
Radboud Universiteit heet. Tijdens mijn 4e jaar kreeg ik de kans om een eigen bedrijf te starten. Ik heb nog
1 jaar geprobeerd dit te combineren maar ben me uiteindelijk in het studiejaar 2007 geheel gaan toeleggen
op het bedrijf. Ondertussen zijn we 27 jaar verder, gegroeid naar een 70 man onder de naam Isatis Group.
Uiteraard gevestigd in Nijmegen.
Olaf Vos
NSV-2 1971-1972,
Destijds: Beverstraat.
Olaf Vos met Merel Jansen 2016

Helen Vriens
NSV-2 1957-1960.
Destijds: Rijksstraatweg – Ubbergen.
Nu: Overeen.
Zus van Karin. Zij werkte o.a. bij Christies in Amsterdam.

Karin Vriens
NSV-2 1959-1964.
Destijds: Rijksstraatweg – Ubbergen
Nu: Malvert – Nijmegen.
Zus van Helen. Gehuwd Rob de Haas.
.

Ik ben de dozen met foto's ingedoken en
vond daar niets maar ineens dacht ik aan
mijn dagboek dat ik in die tijd had en ja
hoor daar zaten 3 foto's in die wel erg
leuk zijn!
Ook vond ik mijn rapportboekje van de lagere school en weet ik meteen weer welke
jaren ik daar op school zat.
In 1959 ben ik in de tweede klas van de NSV-2 gekomen bij mevr. of mijnheer Roos. Misschien is het kleine
fotootje uit de tweede klas maar dat weet ik niet zeker. Op de grote foto staat dezelfde onderwijzeres en dat is
mevrouw Schuijlenburg en die staat op het kleine fotootje ook. Op de grote foto zijn we naar
Schiphol geweest. Ik denk dat we met 2 klassen waren; het zijn zoveel kinderen! Deze foto is
de schoolreis 5de klas in 1962-1963
Ik heb dus van 1959 tot 1964 op NSV-2 gezeten.
Onderwijzers en onderwijzeressen waren De Roos,
Vormeer(?) Rijntjes, Hendriks de Rouw, mevr.Schuijlenburg en in klas 6a
zat ik bij Mijnheer van Ree en die kan ik me nog heel goed herinneren.
Mijnheer van Ree kwam veel bij ons thuis les geven want ik was veel
ziek. In die tijd reed ik heel veel paard en mijnheer van Ree was ook een
goede ruiter. Ik herinner me nog goed dat hij filmpjes maakte en een
daarvan is me nog bijgebleven. Hij maakte een filmpje over de Erlkönig met in de hoofdrol Loesje Veldman.
Het leukste is natuurlijk de klasse-foto met mijnheer van Ree van klas 6a uit 1963-1964. De foto met namen
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spreekt voor zich en ben benieuwd of er meer mensen deze foto hebben.
Ook stond er in mijn dagboek dat we in de zomer van 1964 met klas 6a op schoolreisje zijn geweest. Op de
fiets naar Rhederoord in Dieren. We zijn daar 4 dagen in een herberg geweest maar ik kan me dat echt niet
herinneren. Wel had ik geschreven dat ik op de kamer sliep met Greetje van Haaren, Anneke Rietberg, Deddie
van Bonn, Hetty van Amerongen, Marion Roos en Nini Spierings.
Jeugdland Ellecom
Ook stonden er 2 hartjes achter 2 jongensnamen nl. Herman Dung en Kees Post! Geweldig. Ben erg benieuwd
of iemand deze foto's ook nog heeft.
Nog even iets over mijzelf.
In 1959 zijn we vanuit Breda naar Nijmegen gekomen. Mijn vader begon toen met een Volkswagengarage op
de Voorstadslaan en daar hebben we een paar jaar boven gewoond. Toen zijn we naar Beek verhuisd.
Ik heb een aantal jaren in Zuid-Afrika gewoond. Gewerkt als verpleegster, doktersassistente en 10 jaar op een
kinderdagverblijf.
Ik ben getrouwd geweest en heb 2 geweldige zonen en inmiddels ben ik alweer heel wat jaren gelukkig
getrouwd met Rob de Haas en ook met zijn kinderen en alle kleinkinderen genieten we van het leven.
Ellen de Vries
NSV-1 1961-1962.
Leuk dat er een reünie wordt georganiseerd. Ik ben pas in de zesde klas op deze school
gekomen. Heb er leuke herinneringen aan. Ik hoor graag t.z.t. meer over de reünie.
Groeten Ellen Arentsen-de Vries.

Zeger (Ger) de Vries
NSV-1 en NSV-4.
Destijds: Leeuwstraat.
Mei 2020 – Zeger (Ger) de Vries – Kaapstad Zuid Afrika
Hello René,
Ik zag mijn naam op uw NSV namenlijst en volgens de lijst ben ik al overleden. Ik heb al eerder hier
aandacht aan gegeven dat ik nog heel gezond ben en nog steeds op twee benen sta.
Mijn correcte naam is eigenlijk Zeger de Vries maar iedereen kende mij bij mijn roepnaam Gerrie of Ger.
Schoolhoofd Lucas Bouwers was mijn oom en hij was met 'n zuster van mijn moeder getrouwd. Ik woon al
lang in Kaapstad, Zuid Afrika maar mijn zuster Beppie de Vries woont nog altijd in Nijmegen. Wij zijn beiden
ook naar de MULO geweest.
Het bevalt me nog steeds goed in ZA alhoewel 'n hoop is veranderd sinds 1994. Als 'n blanke persoon werd
het meer en meer moeilijk 'n eigen bedrijf te hebben en grote Airconditioning installaties te doen zo in 1998
heb ik mijn zeven fabrieken en verschillende bedrijven verkocht en ik heb daar geen spijt van.
Harry Vermeulen heb ik 'n keer in Kaapstad bij 'n verkeerslicht gezien, dat was heel leuk, wij stapte uit de
auto's om te groeten en iedereen begon te toeteren. Ik heb hem en z'n vrouw uitgenodigd en we hebben 'n
heel leuke avond gehad. Hij hield niet van ZA en is terug naar NL gegaan, dit was rond 1975. Ik hoorde dat
hij toen naar de VS is gegaan en toen hoorde ik dat hij helaas is overleden. De Titselaars met hun moeder
zag ik in Nijmegen ongeveer 6 jaar geleden. Ik hoorde dat Ton nu in Spanje zit en Fred in Wychen. Ik heb
nog altijd contact met Fred.
Ik kan jou en anderen ook nog goed herinneren, we hebben 'n leuke jeugd in de Hazenkamp en Goffert
gehad !!
René: Hallo Ger, fijn en dank en top dat Zuid Afrika zo goed bevalt. Ik ben zelf ca. 30 jaar daar actief
geweest en vind Kaapstad e.o. geweldig. Op mijn 60e gestopt en alles verkocht.
Het ga je goed en blijf gezond. Mijn jeugdherinneringen aan je zitten nog primain mijn geheugen evenals
Harry Vermeulen en de Titselaars.
Bedankt voor de email, ik ben blij te lezen dat je mijn info gecorrigeerd hebt, hartelijk dank.
Ik zat ook op de NSV-4 Mulo aan de Driehuizerweg, mijn zuster Bep was ook daar en velen van NSV-2
lagere school gingen daar naar toe. Naar de Mulo ben ik naar de MTS gegaan. In 1968 ben ik naar Zuid
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Afrika vertrokken maar ik denk ik heb je dat al eens eerder verteld. Ik ben hier in Kaapstad met mijn eigen
industriële en commerciële Airconditioning en Refrigeration bedrijf begonnen maar deze dagen geniet ik
zoveel mogelijk de Kaapse omgeving, natuur en natuurlijk de heerlijke wijnen.
Ik wens je ook het allerbeste en blijf weg van de coronavirus.
Het allerbeste groetjes, Ger.
Margot van Wamel
NSV-2 1965-1972.
Destijds:
Nu: Dubai – Verenigde Emiraten.
Gehuwd Veraart.

Annelies Waning †
NSV-2 1956-1960.
Destijds: Bisonstraat.
In 1960 verhuisd naar Heerlen.
Annelies heeft de HBS-B gevolgd op het Grotiuscollege in Heerlen. Je kunt
haar op een foto zien staan. Klas 4A cursus 1966 - 1967. Ging vervolgens
Biologie studeren in Utrecht. Heeft lesgegeven als docente biologie en
wiskunde in Groningen. Helaas in 2000 overleden op 51 jarige leeftijd aan de
gevolgen van long- cq borstkanker.
Anneke Wethmar-Natte
NSV-1.
Nu: Zilvermeeuwstraat – Velp.

Dick Wetters
NSV-2 1961-1962.
Na de NSV 2 naar de detailhandelsschool gegaan en daar de lagere en middelbare editie
doorlopen. Volgende project: de militaire dienstplicht. Enkele dagen na afloop
dienstplicht in een boekhandel in Nijmegen gaan werken. Na 11 jaar overgestapt naar
Gennep om daar ruim 17 jaar in de plaatselijke boekhandel te verblijven. Vanaf 2003
werkzaam in een boek-kantoorhandel te Ede. Daar ben ik nog steeds.
In 2006 gaan samenwonen met Astrid en dat is still going.
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Anneke Weultjes
NSV-2 1954-1961.
Destijds: leeuwstraat.
Nu: Wijchen.
Gehuwd Terwindt.
Hallo, ik ben zoals je ziet getrouwd en woon in Wijchen. Ik heb 2 kinderen en 2
kleinkinderen. Mijn hobby's zijn fotograferen en borduren. Ik ben gelukkig in mijn leven.

Henriette Weijtenburg
NSV-1 1952-1956.
Destijds: Tijgerstraat.
Nu: Den Haag.
Beste Rene,
Wat erg leuk je reactie. Het roept vele herinneringen op en emoties, de website, de school, de periode in
Nijmegen. Han was mijn beste vriendje vanaf klas 1 dacht ik t/m oktober 1959 van uit klas 4 naar den
Haag.
We speelden inderdaad jufrouw en meester in de schuur achter Han zijn huis en winkeltje. Hoe is het hem
vergaan, woont hij nu alleen in Rotterdam? Ik zou zo graag zijn adres willen, al mijn hele leven is en blijft
hij zo in mijn gedachten. De school was dus bij Han en dat moet dan de Hertenrade geweest zijn, dat weet
ik dus niet meer zeker en mijn moeder ook niet.
Wel jufrouw Tine Boels /Braammeijer die ook naar Den Haag verhuisde en waar ik tot ene paar jaar geleden
nog contact mee had .
Mijn poëzie album is echt van deschool Nijmegen.
Vanuit den Haag ben ik in Rotterdam de verpleging in gegaan. Sophia kinder ziekenhuis /Dijkzicht
In 1969 in Rotterdam getrouwd en kort daarna na Zwijndrecht verhuisd en 3 kinderen gekregen, 2 zonen.
Helaas is de dochter die in 1971 geboren is na 9 dagen overleden en is mijn man geestelijk ziek geworden.
De kar blijven trekken tot ik in 1994 gescheiden ben. Altijd blijven werken in de zorg ook deels parttime en
vanaf mijn scheiding bij het ziekenhuis in Dordrecht. Daar opgevangen door een collega na mijn scheiding
en mee gaan samen wonen.
Mijn werk als oncologie verpleegkundige en later de wijk niet meer af kunnen maken helaas. Grote rug
operatie van 7 uren maar toch weer redelijk mobiel.
Twee jaar geleden de trap lift in het vooruit zicht en appartement gekocht in Den Haag /Kijkduin.
Mijn grote passie: genealogie /geschiedenis. De Archieven dichtbij. Pak in september de studie geschiedenis
op culturele wetenschappen aan de open universiteit. Kortom...mijn leven .
Veel herken ik wel van de klassefotos en waar een ? teken staat bij de ,,juf" is Tineke Boels. Zag de foto die
ik wel heb toch op de site staan. Ben je zelf ook leerling van de NSV geweest?
Mijn grote vraag..uiteraard...hoe kom ik met Han in contact, vindt hij het leuk?
Een hartelijke groet, Henriette.
Bonno Wiering † (69)
NSV-1.
Aalten 8.2.1945 - Nijmegen 15.3.2014.
Sybrand Wieringa†
NSV-1 1963-1966.
Jeugdvriend van Thys Verloren van Termaat.
Hanneke van Wieringen
NSV-1 1956-1962.
NSV-4 MULO 1962-1966.
Nog geen contact.
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Bart Wijlhuizen
NSV-1 1967-1973.
Destijds: Surinameweg.
Nu: Vassmolösa – Zweden.
René, bedankt voor je uitnodiging, en bijzonder leuk dat je de reunie
organiseert!
Als ik in de buurt zou wonen zou ik zeker komen. Ik zat op NSV1 LO en
herken beide foto's daarvan op je website, maar helaas vind ik het iets te
ver weg. Wel zal ik de datum noteren, je weet nooit of ik toevallig in de buurt ben. Bijzonder veel succes
met de verdere organisatie.
Vond nu ook je overzicht over allen die gereageerd hebben, leuk!!!
Ik stuur hierbij een foto van mij plus een foto van ik wat ik geloof is klas 2 van het NSV1 LO dus
vermoedelijk uit 1969. Biologisch-dynamische landbouwschool, Klussenbedrijf, verhuisd naar Zweden,
opleiding spraakvorming, eurytmie en drama. Drie zonen. Nu een dans- en theatergroep met mensen met
verschillende handicaps.
Wouter de Wijn
NSV-1: 1954-1960.
Destijds: Brakkensteinweg – Nijmegen.
Wat een leuk initiatief. Ik ontving de uitnodiging via Schoolbank.nl en heb me meteen
aangemeld. Er staat een klassefoto van mijn 2e klas uit 1955/56. Hoewel ik me nog veel
van mijn lagere schooltijd herinner weet ik niet veel namen meer, alleen Arjan Scholte en
Gerrit-Jan Lentink kan ik me nog herinneren. Ik heb je lijst met namen bekeken, maar daar herken ik
helaas nog niemand van. Wie weet komt dat nog.
Ik woonde destijds in Brakkenstein. Ik was niet RK en kon dus niet naar de RK lagere school in
Brakkenstein en ik heb daarom van 1954 tot 1960 op de NVS lagere school gezeten. Ik ben niet naar de
bijbehorende MULO gegaan maar heb destijds gekozen voor de Klokkenberg MULO. Via de HTS in Arnhem
en Den Haag heb ik mijn studie uiteindelijk aan de TH Delft afgerond.
Ik heb nog een aantal jaren in het Honkbal team van De Hazenkamp gespeeld.
Ik woon nu al bijna 40 jaar in Limburg. Mijn beide dochters hebben in Nijmegen gestudeerd en ik ben dus
regelmatig terug geweest in Nijmegen. Ook met de afsluiting van de Vierdaagse kom ik nog wel eens
kijken. Hou me s.v.p. op de hoogte van de ontwikkelingen een aanmeldingen.
Hans Wijnbergen
NSV-1 1959-1963,
Mijn vrouw Anneke Wijnbergen-Boeser (NSV 2) en ik (NSV 1) komen graag naar de reünie. Kwam uit het
westen des lands op de school met de prachtige boom op de speelplaats.
Sandra Willemse
NSV-2 1965-1972.
Destijds:
Nu: Burghardt van den Bergstraat – Nijmegen.

Sandra Willemse & René Dekker 2014.

Wim de Winter
NSV-1965-1972.
Heb het stukje gelezen in de brug, ben oud leerling van 1965 tot1972. Ben benieuwd.

De NSV Verhalen

6.134

Carmen Winters†
NSV-2 1965-1972.
Carmen is in 2010 overleden.

Norman Wittekamp† (50)
NSV-2 1953-1961.
Geboren: 29 november 1946.
Overleden: 30 maart 1997.

Stefan Wolfrum
NSV-1 van 1964-1970.
Destijds: Grameystraat 10 – Nijmegen.
Nu: 275 Route de Nyons - 26110 Venterol - Frankrijk.
Klas-1
Klas-2
Klas-3
Klas-4

Dimmendaal.
Veldhuizen.
Dimmendaal.
Van de Camp.

Klas-5 Van der Schoor.
Klas-6B Wargerink.
Daarna Stedelijk Gymnasium Nijmegen, Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen, Scheikunde,
Nijmegen, Philips Nat Lab te Waalre, Philips Uden, ProCent Automatisering Den Bosch, Woonfonds
Hypotheken Den Bosch, Achmea Hypotheekbank NV Den Bosch, 2005 verhuizing naar Frankrijk, Gites
touristique, onroerend goed makelaar.
René, dank voor de mail. Ik zal er op 8 november niet bij zijn, woon te ver weg om even op en neer te
gaan. Bijgaand de gegevens die je kunt opnemen in je register dan wel verspreiden als dat aan de orde is.
Overigens zou ik graag een soort adreslijst tzt van je ontvangen.
Ik heb nog aanvullingen voor je namen van de NSV:
Renée en Wilfred Hoynck van Papendrecht, G.v; Duurenstraat 9 Nijmegen
Ineke Rosenboom heet eigenlijk ROSEBOOM en heeft een zus Marleen, beide NSV1
Destijds javastraat, Marleen woont nu in Scherpenzeel en is getrouwd met Kandelaars.
Marinus Spillenaar Bilgen en Ernst Jan, beide destijds Groesbeekseweg, Marinus woont in Baarn.
211031 Dank voor alle moeite die jullie doen. Gezien de afstand tussen mijn Franse woonplaats en
Nijmegen zal ik niet gauw een reunie bijwonen, maar houdt mij op de hoogte van de tweede editie van het
NSV boek aub.
Sandra van der Zanden
NSV-2 1988-1994.
Beste René, nee ik heb überhaupt nog weinig binding met Nijmegen,
ondanks dat ik daar getogen ben. De klas waarin ik zat bestond
voornamelijk uit jongens en maar enkele meisjes. Daarnaast ben ik
pas in de vierde klas ingestroomt. Ik bezit geen slechte herinneringen
over die jaren, ondanks dat ik wel enige kwetsbaarheid meedroeg,
gezien de wijk waar ik toendertijd woonde, de Kolpingbuurt. Maar ik
ben deze omgeving totaal ontgroeid en verkoos het zuiden in Wallonie maar wel nabij Vaals.
Ik had nog wel even contact met middelbareschool klasgenoten, helaas bleek ik een vreemd vogeltje en was
ik een van de zeer weinige die überhaupt verder is gaan leren en de wereld in wilde trekken. Vrijwel
iedereen is huisvrouw geworden en een enkeling is kapper of zo geworden. Allemaal hebben ze kinderen. Ik
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ben kunstenaar, woon niet meer in de omgeving waar ik opgroeide en heb bewust geen kinderen en nog
weinig gemeen met m'n oud klasgenoten.
Op de klassenfoto uit 1988 groep-4 sta ik als vrij lang meisje op de onderste rij, met de hoogwaterpijpjes
en kijk zenuwachtig naar het jongetje met het gele korte broekje. Ik was wat ouder omdat ik op de vorige
school tot 2x toe ben blijven zitten. De betreffende docent kon altijd geweldig voorlezen uit de boeken van
Snuf de hond. Een paar namen ken ik nog wel, Bianca is het meisje met de rode haren (haar ouders waren
bakkers), Kim is het meisje met een roze pantalon aan, zij en haar familie waren de eerste mensen die mij
met open armen hebben ontvangen.
Mijn man heeft als hobby vliegen met één motorig vliegtuigje. Ik geniet
vooral van het uitzicht, meestal verkies ik liever de natuur op eigen
benen. Hij heeft wel vriendschap met enkele jongens van de middelbare
school. Dat contact is ook zeer hecht, ondanks dat ze ieder totaal anders
leven en hier een andere invulling aan geven. 1x per 3 maanden hebben
ze een mannenavond en gaan ze uit.
Terugblik: Even kort dan. Ik kom uit een laag sociale gezinssituatie en door conflicten met mijn ouders
jegens de Andrea-school, moest ik van lagere school veranderen. Vandaar dat ik jaren later op school kwam
op NSV-2. Alhoewel het contrast zeer groot was tussen de bestaande leerlingen daar, ten opzichte van mijn
eigen situatie. Edoch, de school heeft mij zelden tot nooit het gevoel gegeven dat ik er niet bij hoorde,
ondanks dat ik betreffende leerniveau en sociale situatie niet goed mee kon komen, dit door de situatie
waarin ik opgroeide. Doordat ik niet goed meekwam, kwam ik nadien op een LHNO-school. Maar daar bleek
ik de enige te zijn die wilde leren.
Door mijn nogal getraumaticeerde opvoeding van mijn ouders, kwam
ik als adolecent in een indentiteitscrises terecht en via deze weg in
de reguliere psychiatrie. Na 10 jaar opname, had ik pas de moed om
mijn eigen weg te gaan en tegen het systeem te vechten. Na het
vele bevechten van barrieres, vooroordelen en zonder enige hulp
van hulpverleners, ben ik de verkorte opleiding SPW4 gaan doen en
werkte in de zorg met moeilijk verstaanbare clienten. Nadien ben ik
Theologie gaan studeren, maar dat laatste was geen goede keuze.
Door mijn huidige partner kwam ik erachter dat ik creatiever was dan ik dacht en werd op de academie in
Maastricht aangenomen. Omdat dit voltijds was en ik 36 zomers jong was en daarnaast werkte, zocht ik
naar een partime opleiding. Ik deed toen een toelating in Den Bosch en Arnhem op de academie en ook
daar werd ik toegelaten. Uiteindelijk verkoos ik voor Den Bosch en stapte vanuit Maastricht over naar de
academie in Den Bosch.
Er bleek gelukkig niets mis met mijn IQ en bleek ik zelfs zeer gemakkelijk informatie te kunnen verwerken
en toe te passen. Maar door mijn jeugt dacht ik altijd dat ik dom was! Met mijn familie heb ik sumier
contact, dit komt vooral door het verschil in verantwoordelijkheidsbesef en het verschil in onze manier van
leven. Ik was altijd al anders (zwarte schaap) omdat ik te mondig en te nieuwgierig was.
Ik (wij) leven enigzins bescheiden, werk nu als kunstenares en zal eeuwig zoekende blijven, maar bezit een
goed en zinvol leven. Mijn kritische opstelling en heldere geest, maakt mij als mens niet altijd even
eenvoudig, maar ook ik wordt met de jaren wijzer en rustiger ;-). Groet van Sandra.
Karel van der Zant

NSV-4 1959-1963. NSV-4 1959-1963.
Karel ging na zijn examen in militaire dienst en was later in de functie van
squadroncommandant actief op de voormalige opleidingskazerne in Nijmegen.
Hij was commandant van de Kraaijenhoffkazerne aan de Groesbeekseweg, waar nu een
restaurant in is gevestigd.
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Peter Zeeman
NSV-2 1956-1957.
NSV-1 1957-1961.
Destijds:
Nu: Sparrenweg – Epe.
Deze dagen herinnerde ik een toevallige boodschap over een reünie
van de NSV. Daarom even dit bericht plus het
aanmeldingsformulier voor je/jullie gemak in het door je/jullie
gevraagde format.
Mocht ik nog
iets voor je/jullie kunnen betekenen dan hoor ik dat wel van
je/jullie. Mijn karakter neigt ernaar dat ik me ergens mee ga bemoeien, maar ik ken jullie benadering / plan
van aanpak niet en wil daar dus niet “dwars doorheen fietsen”.
Ik ben niet zo’n schrijver (zoals waarschijnlijk meer mensen. Misschien een idee om (groepjes van een
klas/jaar) te laten interviewen. Ergens in November verwacht ik voor een knieoperatie in het ziekenhuis te
moeten zijn. In dat geval ben ik niet mobiel en zal ik dus niet kunnen komen.
In 1956 zijn mijn broer Ole en ik in maart uit Indonesië in NL teruggekomen met mijn ouders, en in
september in Nijmegen gaan wonen. In het schooljaar 1956-1957 zijn wij op NSV-2 aan de Lamastraat
begonnen in Klas 1 (Ole) en ikzelf in klas 2 lager Onderwijs.
Vanwege verhuizing naar de Archipel en professoren buurt zijn wij op een gegeven moment in voorjaar
1957 (of meteen na de zomer) op de NSV-1 (Driehuizerweg) naar school gegaan. In ieder geval 1957-1961
heb ik klassen 3 t/m 6B daar gevolgd. De 6de klas onder dhr. Wargerink, die toen net directeur geworden
was. Hij kwam volgens mij uit Goor, waar we nog een schoolwerkweek o.i.d. hebben gehad.
En inderdaad ben ik in 1961 tot 1967 toegelaten op het Stedelijk Gymnasium aan de van
Schevickhavenstraat, waarna ik naar TU delf ben gegaan
Daarvan hebben we een aantal reünies met mijn leeftijd/klas genoten gehad, waarvan ik een redelijk
bestand aan adressen heb. Daarvan hebben enkelen volgens mij ook op de NSV Driehuizerweg gezeten.
Bovendien kent het Gymnasium een Reünisten Club, die dus ook een adresbestand hebben , dat terug gaat
volgens mij met leerlingen uit de jaren 1930. Ik zag dat jij in de IT actief bent geweest en je doet aan
genealogie.
Betsy Zeitsen
NSV-2 1960-1962.
NSV-4 MULO 1964-1966.
Destijds: Duindoornstraat.
Nu: Andantestraat.
Ik woonde destijds in de Duindoornstraat in Jerusalem.
Wij gingen lopend , ongeveer een half uur, naar de school in de
lamastraat Noortje Damen, die ook bij ons in de buurt woonde, liep
vaak met ons mee. Alleen met erg slecht weer bleven we over.
Na de mulo heb ik o.a.gewerkt op de loonadministratie bij SWIFT schoenfabriek, tekenen bij technisch
bureau v. Heugten, zwemonderwijzeres in Sportfondsebad West .
Nadat ik getrouwd was heb ik ook nog in zwembad Oost gewerkt en na de geboorte van mijn dochter en
mijn zoon heb ik in de thuiszorg gewerkt. Vanaf 2008 werk ik als pedagogisch medewerkster op een BSO.
Sinds 2010 ben ik weduwe en ben inmiddels de trotse oma van 4 kleinzoons.
Tot 8 november!
Jo Zwiers
Destijds: Leeuwstraat.
Nu: Jonkerbos – Niek Engelschman.
Jo was DE postbode in de
buurt. Hij kende nagenoeg
nog fraaie verhalen vertellen over
bewoners. Hij is een lopend
geschiedenisboek.
Hij speelde jaren in bandjes
lid van de Postharmonie, rechts naast Eddie met
Lees meer over Jo in mijn Hazenkamp publicatie.

De NSV Verhalen

Hazenkamp
iedereen en kan
de oude

(gitaar) en was
trommel.

6.137

Leo van Zwol
NSV-2 1959-1965.
NSV-4 MULO.
Zoals je misschien al weet zat ik op beide scholen. Lamastraat basisschool en na 2 jaar HBS-b de MULO-b
op de Heyendaalseweg afgemaakt. Ik neem aan dat deze reunies gekoppeld zijn? Mijn late reactie heeft te
maken met mijn gezondheid. Ik kan dan ook niet al te ver vooruit plannen want ik kan van de een op de
andere dag worden opgenomen in Dekkerswald. Maar op dit moment voel ik me OK en de datum nadert
snel dus ik heb goede hoop dat het gaat lukken.
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