ZEEVAARTSCHOOL DEN HELDER BESTAAT IN 2015
REEDS 50 JAAR
Reünie
Het voormalige zeevaartschoolgebouw aan het Ankerpark te Den Helder is in volle glorie
geheel gerestaureerd.
Binnenkort zal het gebouw in gebruik worden genomen door Imares. Dat is een onderdeel
van de Universiteit van Wageningen en doet ondermeer onderzoek naar alles wat met “de
zee” te maken heeft.
Het doel van de reünistenvereniging is het leggen en onderhouden van contacten met en
tussen oud-leerlingen, oud-docenten en oud-personeel van onze voormalige zeevaartschool.
Op zaterdag 11 april 2015 wordt het vijftig jarig bestaan gevierd met een groot feest in
Den Helder. Locatie: Hotel Den Helder, u kunt hier overnachten (zelf boeken).
Marsdiepstraat 2, 1784 AP Den Helder, tel. 0223-622333, email: receptie@hoteldenhelder.nl
U kunt dit feest bijwonen door u aan te melden via de website van de reünistenvereniging van de
Zeevaartschool Den Helder. Getracht zal worden om ook de schitterend gerestaureerde school bij de
feestelijkheden te betrekken.
Nu hoor ik bij wijze van spreken al veel mensen denken: ja, leuk zo’n reünie maar ik zie er nooit
iemand van mijn jaar. Of een andere gedachte die toch sterk lijkt op de genoemde. Dus…………. ga ik
maar niet. En dat is natuurlijk heel jammer.
Om te beginnen blijken mensen van andere jaarklassen best aardig te zijn en je kunt er gewoon een
praatje mee maken. Het gaat al snel over “die goeie ouwe tijd”, die natuurlijk helemaal niet zo goed
was, maar dat zijn we gelukkig allemaal wel zo’n beetje vergeten.
Nog veel leuker is het om zelf eens een poging te doen jaargenoten op te sporen en warm te maken
om aan de komende reünie deel te nemen. Zelf heb ik dat gedaan voor de reünie van 2013. Via
internet, schoolbank en facebook zijn een man of tien, sommigen met partner, naar de reünie
gekomen.
Gaat de bal eenmaal rollen, worden mensen enthousiast en gaan meedoen. Inmiddels hebben we
contact met zeker 20 oud leerlingen uit de periode 1966-1969. Dus wat houdt u nog tegen?!

Graag tot ziens op de reünie in 2015!
Met vriendelijke groet, Ruud Kwast-secretaris Reünistenvereniging Zeevaartschool Den Helder:
www.ankerpark.nl of Postbus 276 1780AG Den Helder.

