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in 2020 mogelijk de laatste.
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NSV Nijmeegse Schoolvereniging - De Reünies
Nog steeds meer dan 111 jaar jong
Versie: 190824
Vanwege privacy bescherming zijn adresnummers en andere gegevens niet vermeld maar zijn deze op te
vragen bij René Martens: ramhgoc@gmail.com. Wij laten de betreffende deelnemer dan zelf met u contact
opnemen. Zie tevens de privacy condities op de website: www.nijmeegse-schoolvereniging.nl.

Het Grote NSV Geschiedenis Boek
Een bijzonder neutrale openbare school
De geschiedenis van de Nijmeegse Schoolvereniging 1908 – 2005 en haar voorganger Instituut Wegerif
1888 – 1908.
Het boek is sinds voorjaar 2019 beschikbaar maar is inmiddels uitverkocht. Er wordt nu gewerkt aan
uitgave-2 met veel nieuwe foto’s en is alvast te bestellen bij de redactie: René Martens.
Stuur uw mail naar: nsv.redactie@outlook.com
Bestelling NSV boek met opgave naam, postadres, plaats, mailadres en telefoonnummer.
Kosten
Boek €40,= plus €6,95 verzendkosten binnen Nederland. Circa 550 pagina’s met klassenfoto’s, leerlingen en
namenlijsten vanaf 1920 en de vele individuele verhalen van oud-leerlingen.
Er is gekozen voor het A4 formaat, gebonden met harde kaft, dit om alle foto’s zo duidelijk mogelijk weer te
kunnen geven.
Inhoud
De geschiedenis van Instituut Wegerif en NSV.
Hoe verging het oud-leerlingen? Lees hun verhalen.
Meer dan 500 foto’s met namen van de leerlingen.
De reünies 1981 – 2014 – 2016 – 2018 -2019.
De namenlijsten van leerlingen 1908 – 1950, 1950 – 2005.
Genealogie
Veel mensen zijn tegenwoordig actief met de inventarisatie van hun familieverleden en samen met het boek
en website zijn nu ook het NSV verleden van opa/oma en ouders nu terug te vinden. Alle foto’s zijn vrij van
auteursrechten. Graag vermelden © Copyright 2019 NSV Redactie.
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Eerste boek uitreiking
Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen kreeg
evenals oud-leerling & tekendocent Jan Boekhoorn
het eerste exemplaar uitgereikt door auteur René
Martens tijdens de boekpresentatie in restaurant In
De Kazerne.

De uitreiking was
Datum
Dinsdag 29 januari 2019.
Locatie
Restaurant In De Kazerne – Groesbeekseweg – Nijmegen.
Zie de foto’s en verslag verder in dit overzicht. Op de website is tevens het video verslag van
Omroep Nijmegen te zien.
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De Grote NSV Reünie 1981
Reünie november 1981
Deze grote reünie werd georganiseerd door Piet Lemmers met honderden leerlingen,
een geweldig succes. Piet heeft een enorm NSV archief vanaf 1920 opgebouwd met
honderden foto’s en naamlijsten van de leerlingen. Piet anno 2018 inmiddels 86 jaar
heeft zijn NSV archief nu overgedragen aan René Martens.
Samen met het bestaande archief van René is er nu prachtig boek (januari 2019) over
NSV geschiedenis en een eigen NSV website: www.nijmeegse-schoolvereniging.nl

De deelnemers
Wie waren er o.a. bij: Corry Abbink, Carry Bakker, Rob & Sylvia van de Berg, Hanneke
van Bockel, Monika de Boer, Corry & Dick van Drumpt, José Coljee, Janneke Duker,
Renate Ebben, Peter Erwig, Paul Hartmans, Ans Hofstra, Elly Janssen, Frans Kievit,
Mathilde Klein, Eduard Kleinjan, Ben Loef, Jan Pasman, Hans Pruisen, Ankie
Rodenburg, Loes Sellink, Mia Sewalt, Ben van der Sloot, Carla Verheijen, José
Vermeulen, Marjan de Wijn.
De foto’s
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<
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NSV-4 1948-1949 Klas-4

<

>

NSV-4 MULO 1958-1959 Klas-2b.
Voor de namen kijk bij de klassenfoto’s.
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De Grote NSV Reünie 2014

Hotel Courage (Sionshof)
Zaterdag - 8 november 2014
Deze reünie was de eerste grote NSV reünie, dit jaar
samen met o.a. oud-leerlingen uit de Hazenkampwijk.
Wij kunnen met zijn allen terugkijken op een geslaagde reünie 2014. Top alle
spontane reacties en schouderklopjes, het was de moeite waard zoveel energie te
steken in de organisatie ervan, met bijzondere dank aan Hans Schoppert.
Heeft u nog namen en contactgegevens dan blijven wij deze graag ontvangen:
nsv.redactie@outlook.com.

De organisatie
Namens het team willen wij iedereen bedanken voor
alle reacties en bijdragen. Organisatie: Jasmijn
Awater, Riet Bos, Geerlia Fluit, Delia & René
Martens, Lia & Hans Schoppert.

De Hazenkamp wijk bestond in 2016 100 jaar. Wij zijn
inmiddels weer druk om alle straten en bewoners van destijds
in beeld te brengen. Heeft u nog leuke verhalen en/of foto’s
en de sportverenigingen van destijds, dan ontvangen wij
graag uw reactie. Onze voortgang kunt u per straat lezen op
onze website. De combinatie reunie 2014 met de NSV & Hazenkamp was slechts
eenmalig. Zie www.genealogie-rene-martens.nl onder menu Hazenkamp.

De deelnemers
Sylvia Bowen-Aalbers, Pim Aalbers, Jacques Ahlrichs, Jasmijn Awater, Ellen Berends, Jan
Bergakker, Riet van den Bergh, Wilma van de Bergh, Gees Berkhof, Jan Boekhoorn, Rinske de
Boer, Marianne de Boer, Donald Bolten, Wim Bongers, Riet Bos, Rob Bos, Wilma Bos, Fons
Bouman, Fred van Breukelen, Willem van Breukelen, Yvonne Brouwers, Dick van Bruchem, Theo
Burki, Monique Dammers, René Dekker, Hans van Diest, Marjan Donker, Albert van Dorland,
Corrie van Drumpt, Dick van Drumpt, Forrest Emmerzaal, Hans van Etteger, Pim Felen, Geerlia
Fluit, Han Geertsen, Els Glazer, Mienk Graatsma, Lous ’s Graeuwen, Paul ’s Graeuwen, Joop
Grotens, Betty de Haan, Rob de Haas, Hans van Halen, Nanda Ham, Yvonne Heijnen, Ingrid
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Hoffmann, Niels van Hoorn, Marianne Houtriet, Josien Janssen, Steffie de Jong, Bregina Kersten,
Carla Klaassen, Ieneke Koelman, Dick Konijnenberg, Mark Koning, Loes Kronenberg, Willy Kuiper
de Wit, Kees Kuit, Ton Lange, Jules Langenhuysen, Karel van Liefland, Anita van Liefland, Hans
van Lith, Barbara van der Starre, Nol van Mansum, Delia Martens, René Martens, Machteld Meij,
Gerda Michels, Mieke Overeem, Rob Papendorp, Hetty Pels, Hans van Emden, Adry Peters,
Hanny Peters, Rob Peters, John Pollaert, Jan Rattink, Pleun Reedijk, Paul van Roessel, Ineke
Roseboom, Marleen Roseboom, Ellen Rovers, Just Ruis, Fred Saedt, Hans Schoppert, Lia
Schoppert, Egbert Sloet van Oldruitenborgh, Henk Span, Lenie Speerstra, Barbara van der Starre,
Jally Stein, Mariëtte Stroeve, Ans Sutmuller, Theo (Boy) Sutmuller, Mary Sutmuller, Anjo
Tangerink, Marian Tolk, Yvonne Verhallen, Dick Verkroost, René Verplanke, John Verwayen, Dick
van de Vooren, Karin Vriens, Margot van Wamel, Wouter de Wijn, Sandra Willemse, Peter
Zeeman, Betsy Zeitsen, Joop Zwiers.
De foto’s en video film
Met dank aan Geerlia Fluit (foto's) en Hans van Diest (4VIDEO Malden) zijn deze opnames op
CD/DVD beschikbaar. Daarnaast is er een speciaal fotoboek gemaakt en ook deze opmaak is op
aanvraag beschikkbaar. Bel of mail dan even naar de redactie.
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De Grote NSV Reünie 2016

Molenhoek bij Nijmegen
Zaterdag - 12 november 2016.

De Reünie
Zaterdag 12 november 2016 was de 2e grote NSV reünie met zo’n 44 deelnemers uit
alle NSV scholen. Weer veel nieuwe en vertrouwde deelnemers en het was weer oergezellig. Ondanks dat je altijd oud leerlingen mist, blijkt iedereen zich uitstekend te
hebben vermaakt en fijn met een ieder van gedachten te kunnen wisselen.
Alle bekende klassenfoto’s met namen van de leerlingen waren een prima referentie
voor de verhalen van vroeger. Wij missen nog steeds veel contacten en foto’s en
verzoeken een ieder mee te werken aan onze zoektocht naar oud-leerlingen. Kijk even
op de twee PDF documenten op de NSV website, wie wij wel en nog niet gevonden
hebben. Alle informatie en foto’s zijn welkom.
Dit jaar ook meer oud leerlingen van na de oorlog zoals de zusjes Doris en Irene
Linnemann en de jongere garde zoals de broers Olaf en Aljosja Vos.
De organisatie
Het team: Anjo Tangerink, Rob Papendorp, Delia &
René Martens.
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De deelnemers
o.a. Willem van Asch, Hans & Luuk Berkhout, Riet Bos, Mieke, Tineke en Willem Boudestein, Ans
Companjen, Hans van Diest, Loes Duifhuizen, Anneke & Mienk Graatsma, Lous & Paul 's
Graeuwen, Joop en Gea Grotens, Yvonne Heijnen, Helene Hendriks, André Hoegen, Guus
Houtzager, Henk & Martha de Jager, Merel Jansen, Gerrit & Marianne Klomp, Arrien Kruyt, Jules
Langenhuysen, Doris & Irene Linnemann, Delia & René Martens, Rob Papendorp, Anjo Tangerink,
Joke Veldman, Yvonne Heijnen, John Verwayen, Els Verwoert, Aljosja & Olaf Vos, Hans Zweers.
De foto’s
Er zijn meer foto’s beschikbaar. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. Een Email naar de redactie is
voldoende.

De NSV Reünies

5.9

De Grote NSV Reünie 2018
Zaterdag 3 november 2018 was onze derde grote reünie in hotel Rozenhof aan de Nijmeegsebaan
in de Heilige Landstichting. Bijzonder dit jaar was de opkomst met zo’n 60 deelnemers met dit jaar
het gehele NSV-archief van Piet Lemmers met meer dan 300 foto’s vanaf 1920, een geweldige
terugblik in het NSV verleden. Nu is het de wens om de namen van opa/oma’s of ouders terug te
vinden. Laat ons dus weten als u gezichten herkent.
Doordat het NSV-archief nu zo rijk aanwezig is wordt de komende maanden al het materiaal met
meer dan 600 foto’s verwerkt in het Grote NSV Geschiedenis Boek van een inmiddels 110 jaar
oude school gestart in 1908.
Wij zoeken nog uw reactie
Veel oud-leerlingen hebben hun eigen verleden en ervaringen reeds aangereikt. Graag ontvangen
wij nog uw eigen verhaal over uw oude buurt, vrienden, studie, werk etc. Heeft u nog meer foto’s
laat het ons dan weten.
Nieuwe NSV website & archief
De voormalige website als onderdeel van www.genealogie-rene-martens.nl wordt na december
2018 vervangen door een eigen NSV-website. Wij trachten alle informatie, namen en klassenfoto’s
etc. nu meer toegankelijk te maken.
Zie hiervoor: www.nijmeegse-schoolvereniging.nl
In november 2018 heeft Renie Hesseling uit Brakkestein een boek over het fenomeen MULO
geschreven met bijdragen uit het NSV archief. Zoals hij daarbij heeft opgemerkt is het zeer
bijzonder dat een archief en reünies niet gebruikelijk voor een MULO school zoals de NSV.
Hiermee onderschrijft hij het bijzondere karakter van ons schoolverleden.
Zodra wij klaar zijn met het boek en de nieuwe website wordt dit NSV archief overgedragen aan
het Nijmeegs Archief voor verdere publicatie.
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De deelnemers
Andrea Alders, Hetty van Amerongen, Mia Berfelo, Jan Boekhoorn, Riet Bos, Theo
Burki, Bob & Marloes Companjen, Lianne Ditsel, Loes Duifhuizen, Pim van Duuren,
Olga van Eck, Wim Everraert, Lous en Paul ’s Graeuwen, Hans & Jan & Marloes
Goemans, Annette Heijnen, Yvonne Heijnen, Helene Hendriks, André & Ingrid &
Yvonne & René & Richard & Sylvia Hoegen, Ingrid Hoffmann, Dorothea Huisman,
Esther Janssen, Irma Kors, Delia & René Martens, Wout(er) Middleton, Rob
Papendorp, Marijke Roy van Zuiderwijn, Don Santcroos, Hanny Schiffer, Ben &
Herman van der Sloot, Harm & Paul Stumpel, Anjo Tangerink, Leen Verburgh, René
Verheijen, Ans Vermeulen, John Verwayen, Els Verwoert, Dick van de Vooren,
Marianne van der Wulp, Karel van der Zand, Eric Zwart & Hans Zweers.
De foto’s
Er zijn meer foto’s beschikbaar. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. Een Email naar de
redactie is voldoende.

De NSV Reünies

5.11

De NSV Reünie 2019
Tijdens de boekuitreiking 29 januari 2019
De boekuitreiking
Het was een leuke en gezellige eerste boekuiteiking in de Kaserne aan de
Groesbeekseweg. Met zo’n vijftig oud-leerlingen en belangstellenden ontving
burgemeester Hubert Bruls en tekendocent Jan Boekhoorn het eerste exemplaar.
Maar eerst werd er nog een bezoek gebracht aan de voormalige NSV school aan de
Heijendaalseweg. Wij werden hartelijk ontvangen door directrice Ellen van Zanten van
de huidige gebruikers de JORIS MAVO.
Dit najaar mogen wij nog een keer terugkomen als de leerlingen afwezig zijn.
Dat wordt dus 17 augustus 2019 van 11:00 tot 15:00 uur.
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De deelnemers
Andrea Alders, Wilma van Asch, Martijn Awater (fotograaf), Jan Boekhoorn, Rinsk d
Boer, Riet Bos, Hubert Bruls, Loes Duifhuizen, HarmJan du Maine, Geerlia Fluit, Mienk
Graatsma, Nora Haukes, Annette Heijnen, Sylvia Hendriksen, André Hoegen, René
Hoegen, Chris de Klein, Karel van Liefland, Delia Martens, Anja Martens, Jasmijn
Martens, René Martens, Mieke Meurs, Willy Nieuwenhuis, Rob Papendorp, Simon
Santcroos, Cor van der Schoot, Ben van der Sloot, Joop van der Sluis, Jally Stein, Paul
Stumpel, Anjo Tangerink, René Verheijen, Godelieve Vlind, Lianne de Witte, Marianne
van der Wulp, Karel van der Zand en sorry als wij iemand hebben vergeten...
Iedereen bedankt voor alle complimenten, het was een geweldig leuke reis door het
NSV verleden.

De foto’s
Er zijn meer foto’s beschikbaar. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. Een Email naar de
redactie is voldoende.
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De NSV Reünie 17 augustus 2019
Open Huis & Tentoonstelling Driehuizerweg 45

Loes Duifhuizen met fijne herinneringen en zo werd het gezellig met Marikenbrood.
Zaterdag 17 augustus 2019 was voor de 47 deelnemers een bijzondere dag om na 50
á 60 jaar weer terug te zijn in je voormalige NSV school. De tentoonstelling met heel
veel foto’s, de mappen met klassenfoto’s, het Grote NSV Geschiedenis Boek was nu
ook aanleiding om mogelijke fouten te kunnen corrigeren. En ook weer nieuwe foto’s
ontvangen, allemaal bedankt.
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Na bezoek aan het Bastei museum even natafelen aan de vernieuwde Waalkade.

Rob René André Wouter Loes en Anjo.
De deelnemers
o.a. Jan Boekhoorn, Rinske de Boer, Riet Bos, Fons Bouman, Aart Bregonje, Hannie
Brouwer, Loes Duifhuizen, Peter Haverkamp, Rien Heuseveld, Yvonne Heijnen, André
Hoegen, Gerrit Klomp, Ieneke Koelman, Irma Kors, Jules Langenhuijzen, Delia
Martens, René Martens, Mieke Meurs, Rob Papendorp, Lydia Posma, Rita Quint, Jally
Stein, Anjo Tangerink, Yvonne Verhallen, René Verheijen, Karel van der Zand, Peter
Zeeman en sorry als wij iemand hebben vergeten...
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Iedereen bedankt voor de belangstelling en vele berichten vooraf, het was een
geweldig leuke bijeenkomst met weer nieuwe herinneringen over het NSV verleden
met dank aan directrice Ellen van der Zanden van de Joris MAVO.
Enkele reacties
Jan Boekhoorn: Jammer dat we elkaar niet lang hebben gesproken. Begrijpelijk als
voortreffelijke gastheer. Bedankt voor de organisatie het was weer gezellig. Waar haal
je de tijd vandaan (vroeg op waarschijnlijk). Mijn compliment voor de creatie gemaakt
bij Loes is toch niet niks toch. Als ik terug ben uit het zuiden ga ik zoals afgesproken
de kranten artikelen verzamelen en uitzoeken en kom ik gezellig een bakkie leut bij je
drinken. Groet je vrouw van mij en au revoir.
Dick van Bruchem: Het bezoek aan de oude school was echt heel erg leuk. Mijn
zussen, mijn vrouw en ik hebben ervan genoten. Pluim voor de organisatie! Ik hoop
bij leven en welzijn weer aan de reünie in 2020 te mogen deelnemen want het is erg
leuk.
Peter Haverkamp: We hebben elkaar vandaag gesproken op de Open NSV Dag
"Driehuizerweg". Was leuk, om de oude school nog een keer te kunnen zien. Bedankt!
Je vertelde ook, dat je circa 50 nieuwe klassenfoto’s van de NSV hebt ontvangen en
dat ik deze per email zou kunnen krijgen, omdat ik van mijn NSV-periode slechts één
klassenfoto heb. Ben benieuwt en alvast bedankt voor het toesturen.
Rob Papendorp: Het was weer hartstikke gezellig, ik heb echt weer genoten.
Complimenten voor de goede organisatie.
Wouter de Wijn: Bedankt voor de organisatie van de Open Dag van onze oude
school. Ik heb er van genoten om na bijna 65 jaar weer terug te zijn in het gebouw
waar het allemaal begon. Ik weet me mijn eerste schooldag nog heel goed te
herinneren. Het was ook leuk om dit keer een oud-klasgenoot te ontmoeten en met
haar herinneringen op te halen. Met vriendelijke groeten en vermoedelijk tot volgend
jaar.
Peter Zeeman: Dank je wel voor het initiatief om deze “reünie” van gisteren te
organiseren met je team. Het viel mij op dat – tenminste in het tijdvak dat ik er was –
bijna alle aanwezigen eigenlijk reünist van de MULO waren, en dat er weinigen waren
die alleen op de Lagere School daar hadden gezeten.
Met Yvonne Verhallen heb ik heel genoeglijk de foto’s uit het witte herinneringsboek
doorgesproken en in concept bijgewerkt/uitgezocht. Om die aanvullingen aan jou door
te kunnen geven hebben wij afgesproken dat jij mij deze door zal sturen van de
bladzijden uit het grote witte boek. Die correcties zal ik daarna dan met Yvonne
controleren.
De foto’s
Er zijn meer foto’s beschikbaar. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. Een Email naar de
redactie is voldoende.
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De Vijfde Grote NSV Reünie 2020
De volgende en mogelijk laatste grote reünie.
Volgende 5e grote reünie en mogelijk de laatste?
zaterdag 7 november 2020.
Locatie: Restaurant Groenwoud
Groesbeekseweg 226
6523 NW Nijmegen
Met de bus lijn-5 naar Groesbeek.
De bus stopt voor de deur.
Gratis parkeren aan de achterzijde.
Kosten 25,= inclusief consumptiebonnen.
Overige kosten voor eigen rekening.
Nadere informatie volgt najaar 2020.
Voor alle NSV 1+2+3+4 leerlingen uit alle jaren.
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De kleine NSV reünies
Naar aanleiding van de reünie in 2014 zijn in kleine kring werderom leerlingen bij
elkaar gekomen zoals de groep rondom Rob Bos van de NSV-2 in 2015.
Een andere groep zijn de jeugdvriendinnen van Riet Bos van NSV-2 die jaarlijks bij
elkaar komen. In 2015 kwamen de dames bij elkaar op uitnodiging van Machteld Mey
met een wandeling door haar natuurparadijs in de Hatertse Vennen bij Nijmegen en in
2018 op bezoek in Gouda bij Janny Kroeze.
De vriendinnen: Gees Berkhof, Anneke Boeser, Riet Bos, Anneke Graatsma, Janny
Kroeze, Machteld Mey & Marian Tolk.

Reunie Tsjechië studenten 1967
In de zomer van juni 1967 hebben de studenten uit de 4e en 3e MULO klas een
bijzondere reis gemaakt achter het IJzeren Gordijn naar Jicin in Tsjechië. In augustus
1967 kwam de groep studenten uit Jicin twee weken naar Nijmegen. Iederen vond het
een hele belevenis en na 50 jaar kwamen zij in mei 2017 weer bij elkaar in Wijchen.
Het was als vanouds geweldig gezellig, alleen iedereen wat ouder.
De groep sliep één week in vakantiehuis Homole en aansluitend een week bij de
ouders. Om de dag een reis naar kastelen, druipsteen grotten in Brno, naar de bergen
van Spindleruv Myln en Praag. In augustus 1967 kwamen de Jicin studenten naar
Nijmegen en deden o.a. mee aan de fietsvierdaagse. Een jaar later vielen de Russen
binnen en werd alles daar anders.
Er is een speciale Powerpoint gemaakt met alle foto’s en de dagelijkse bezigheden.
Wilt u deze ontvangen, dan graag een Email aan de redactie.
De deelnemers
Hetty Blanker, Guus van den Bogaard, Riet Bos, Aldert
Breebaart†, Ruud van Benthum, Roland Delcliseur,
Marcel van Doorn, Ton Geerlings†, Pieter van Haalen†,
Yvonne Heijnen, Ingrid Hoffmann, Guus Houtzager,
Carla Klaasen, Kees Kuit, Henk Kwakkernaat, René
Martens, Gerda Michels, Dick Moraal, Rob Papendorp,
Alex Remkes, Jally Stein, Wout (Wouter) Middleton,
Anjo Tangerink.
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Deze groep komt sinds 2014 nu jaarlijks in april bij elkaar om gezellig bij te praten. Er
is daardoor een hechte band ontstaan. Met Eva Valesa uit Jicin, nu in Californië USA, is
nog regelmatig contact.
De docenten: Joop Demon, Jan van de Kolk en directeur Martin van Leeuwerden.

Juni 1967

Tsjechië ploeg mei 2017

Wandelzoektocht door Nijmegen, 6 september 2015 met Riet Bos, Loes Duifhuizen,
Yvonne Heijnen, Ingrid Hoffmann, Jules Langenhuijsen, René en Delia Martens, Harm
Stumpel, Rob Papendorp. Diner later bij Zusje in Dukenburg met daarbij Riet ter Horst
en Marian Bijloo.

In april 2017 en 2018 was de groep weer bij elkaar in Hotel Karel inNijmegen met in
2018 een leerzame rondgang door oud-Nijmegen verzorgd door Nijmeegse Gildegids
Guus Houtzager.
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De reacties naar aanleiding van de NSV reünie 2014.

Hans van Lith: Allereerst wil ik jullie graag zeer bedanken
voor de organisatie van de reünie, gisteren. Ik kwam met
enige reserve, maar heb het erg leuk gevonden. Ik heb
veel mensen gesproken, en ook veel meer dan alleen maar
“ben je getrouwd en heb je kinderen”, want zo wil dat nog
wel eens gaan. Ik weet dat de organisatie van zo’n dag
enorm veel werk kost en heb daarom nog veel meer
waardering hiervoor! Ook dank aan alle anderen die
hebben meegeholpen!
Anjo Tangerink: Via de mail wil ik je nog eens hartelijk bedanken voor de super
gezellige reünie! En natuurlijk de enorme voorbereidingstijd ! Ook dank aan de andere
organisatieleden. Erg leuk om oude klasgenoten terug te zien en herinneringen op te
halen!
Nogmaals mijn dank en eventuele aanvullingen van foto’s van mijn zus bericht ik je
wel.
Marian Tolk: Hallo René, ik had je niet meer bedankt toen ik vanmiddag wegging, maar
dat wil ik nog even goedmaken: heel hartelijk bedankt voor de hele organisatie. Ik heb
een hele leuke dag gehad en het was allemaal prima georganiseerd, een hele klus heb je
daaraan gehad denk ik. Zoals beloofd krijg je binnenkort nog info over de
Hazenkampseweg van mij. Tot een volgende keer, groet, Marian Tolk.
Yvonne Verhallen: Hallo René, Dank je voor de gezellige dag. Ik ben heel blij dat je
dit georganiseerd hebt en ik ben blij dat ik gegaan ben. Met vriendelijke groet.
Dick van Drumpt: Dag René, prima dag gisteren! Ik zou het eigenlijk wel leuk vinden
om de adresgegevens van de aanwezigen te hebben, want ik heb een aantal mensen
helaas niet heb kunnen ontdekken. Anderzijds weet ik niet of iedereen dat wel op prijs
stelt, natuurlijk.
Bijgesloten een klassenfoto (NSV-1, klas 4, mei 1954) die nog ontbreekt in je overzicht,
met de namen van alle leerlingen op de achterkant; Geert van Urk is al een tijd geleden
overleden. Verder nog een foto van mijzelf toen, en een recente van nu. Overigens ben
ik ook nog een Hazenkamper; mijn ouders hebben ruim 50 jaar op de hoek van de
Vossenlaan en de Gemsstraat gewoond. Mijn zus Corry en ik zijn daar dus opgegroeid.
Misschien kun je hier iets van gebruiken voor je CD of boek.
Rob Bos: Gisteren hebben we een bijzonder gezellige reünie bij hotel Sionshof in
Nijmegen gehad. Geheel onverwachts maar uiteraard heel erg leuk kwam ook Josien
Janssen naar de reünie die een plantje voor mevrouw De Jong had meegenomen.
Josien had maar een jaar bij ons op school gezeten maar had daar heel erg plezierige
herinneringen aan over gehouden en in het bijzonder aan mevrouw De Jong. Charlotte
Vierenhalm en Heleen Mijnheer hebben nog een berichtje gestuurd dat zij niet konden
komen. Ik heb van deze bijzondere en waanzinnig gezellige dag genoten en met velen
zijn we tot de conclusie gekomen dat we niet nog eens tien jaar gaan wachten om
elkaar weer te zien.
Hetty (van Emden)-Pels: Ik wil jullie hartelijk bedanken voor alle moeite die jullie
hebben genomen om de NSV-reunie te organiseren. Het was leuk om erbij te zijn en om
samen met mensen uit mijn jeugd en mijn buurt herinneringen op te halen! Het was
allemaal prima georganiseerd, de locatie was goed, de lunch uitstekend, alleen was de
muziek wat hard. Bovendien was het leuk om weer eens in Nijmegen te zijn. Ik kijk uit
naar het boek! Nogmaals mijn dank, hartelijke groet.
Mienk Graatsma: René, nogmaals dank voor het organiseren van de geweldige dag,
het was zogezegd een groot genoegen aanwezig te kunnen zijn. Oef, wat plechtig. Ik
zal een recente foto opsporen, als ik er één vind, stuur ik m door. Joke Veldman
traceren is een goed idee, mogelijk kunnen jullie Flora Kievit meenemen, en Marijke
Jansen die in 1959 naar Tegelen verhuisde. Flora woonde in de Nimrodstraat en Joke
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aan de Hatertseweg 26. Of was dat het huisnummer van Pim Geveke? Ongetwijfeld
spreken wij elkaar nog eens, dat zal geen jaren duren. Groeten, Mienk.
Mariette Stroeve: Bedankt voor de organisatie. Het was een gezellige middag en super
leuk dat mevrouw de Jong er was. Wie weet tot volgend jaar. Groet.
Jan Boekhoorn: Hallo René en alle overige die aan deze geslaagde reunie hebben
meegewerkt. Enkele heb ik al persoonlijk bedankt voor het organiseren van deze
geweldige reünie maar langs deze weg wil ik ook alle NSV’ers bedanken voor alle
voorbereidingen en werk dat is verricht. De NSV blijkt een hele fijne school en velen
hebben daar toch iets van meegekregen, misschien wel goed met mensen kunnen
omgaan. Geweldige leuke foto. Op naar de volgend ontmoeting in 2016. Groetjes.
John Pollaert. Ook ik wil je nogmaals complimenteren met het organiseren en alles wat
daarbij komt kijken van de reunie. Ik en velen met mij hebben erg genoten van het
ontmoeten van oud-klas-/school-/buurt-genoten en het ophalen van "oude"
herinneringen. Ik had wel gehoopt op een wat grotere opkomst. Een aantal oudklasgenoten heb ik helaas niet getroffen, maar de volgende keer beter zullen we maar
zeggen. Ook jammer voor jou en de rest van de organisatie. Als iedereen die geweest is,
zich sterk maakt om bij een volgende gelegenheid zo veel mogelijk mensen te benaderen
om enthousiast te maken voor de volgende reunie, dan wordt het de volgende keer een
nog geslaagdere happening. Ik zeg jou toe mijn stinkende best te gaan doen. Rene heel
veel succes gewenst met al je werkzaamheden, de groeten aan je vrouw en medeorganisatoren en tot ziens. Heel, heel, hartelijk bedankt voor al je tijd en energie.
Dick van Bruchem: Ik heb erg genoten van de reunie en dank voor de leuke foto! Ik
had eigenlijk geen idee wat ik me moest voorstellen van de ontmoeting met
medeleerlingen van de lagere school, dus ruwweg zo’n 60 jaar geleden. In het begin
wat onwennig en daarna kwam je met steeds meer mensen in gesprek (niet specifiek
klasgenoten want die waren er van mij niet) en werd het steeds gezelliger. Opvallend
was het aantal oud padvinders dat elkaar van de Keizer Karelgroep kende en een ieder
had ook een hele goede herinnering aan die periode. Heel leuk. Op de foto staan
alweer 4 oud padvinders bij elkaar.
René nogmaals hartelijk dank voor al het werk wat je hebt verzet om deze reünie te
doen slagen en bedank ook de dames van de ontvangst commissie voor hun aardige
en duidelijk uitgevoerde taak. Dat was een goed begin van de dag.
Maart 2015: Vandaag de DVD ontvangen en ook de film bekeken. Heel leuk! De
foto’s heb ik gedeeltelijk bekeken want dat is een enorm pakket, maar iedere dag een
gedeelte. In ieder geval is het geheel een prima herinnering aan een zeer geslaagde
reünie! Ik hoorde je op de film zeggen dat jij en Mienk Graatsma achter Joke Veldman
aanzaten. Dat is mooi! Ik ook en ik was vriend met Henk Veldman en kwam
regelmatig bij hem thuis aan de Hatertseweg. Maar ook dat mocht niet baten. Ik ben
de familie verder geheel uit het oog verloren. Leuk zulke verhalen. Groet en nog
bedankt voor al je werk aan dit festijn.
Machteld Mey: Hoi Riet, ik wil je even laten weten dat ik het heel leuk vond om weer
een aantal klasgenoten te zien. Wij hebben na de basisschool nog wat langer contact
gehad, maar de anderen was ik echt vergeten, toch leuk om ze weer te zien. Ik heb met
Marianne Tolk afgesproken dat we volgend jaar maar eens een wandeling moeten maken
met lunch hier in de vennen. Oude foto's bekijken en herinneringen ophalen.
Nanda Ham: Het was een leuke dag zoals je ziet, we hebben gelijk weer een
vervolgafspraak gemaakt. Bedankt voor de organisatie.
Ieneke Koelman: Allereerst nog hartelijk bedankt voor jullie fantastische organisatie
van deze reünie. Het moet een enorme kluif 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. Heb 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.
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