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Als je zag hoe iedereen in beweging kwam tijdens de opening van de
reünie dan was honderd jaar jong ook een goede term geweest voor
deze happening.

Vrolijk stortte iedereen zich na afloop van de openingsspeech op de
sportieve activiteiten. Volleybal, tennis, boogschieten en nog veel

meer werden druk bezocht en in een aparte ruimte kon men genieten
van de kunstzinnige voortbrengselen van de afgestudeerden. Wat ik
wel miste was een optreden van de Halo-springploeg. Bij 110 jaar
halo hoop ik ze weer te zien. Een bezigheid spande de kroon en werd
druk beoefend: ‘Zoenen’ Een, twee, drie of nog meer keren waren
geen uitzondering. Jong en oud genoten er van zonder enige
terughouding. Wil je nog eens nagenieten dan kan je altijd de foto’s
bestellen van Ron Burgering, zie www.burfo@inter.nl.act.
Je kan natuurlijk ook de DVD bestellen die Christiaan Scheen heeft
gemaakt. We laten in een volgende Nieuwsbrief weten wanneer die
klaar is.
We hopen dan ook de info over de contributie-inning klaar te hebben.
Onze penningmeester Marja, die zich al jaren bezig heeft gehouden
met de financiën van de GVVDH houdt er helaas mee op. We vinden
het erg jammer en willen haar van af deze plaats heel hartelijk danken
voor het vele werk en haar grote inzet.
MEET EN GREET
Bijna is het weer zo ver. Op vrijdag 15 februari organiseren we
weer een Meet op de Academie aan de Laan van Poot
Vanaf 17 uur is er een hapje en een drankje en kun je nog eens
napraten over de reünie.
Een bijdrage van voorzitter Monique over Eeuwig Halo
Lieve Vrienden,
Eeuwig Academie is spetterend gevierd! Met elkaar, met meer dan
750, hebben we 100 jaar HALO gevierd. De reünie was een heerlijk
feest van herkennen en ontmoeten.
Een bruisend evenement met een heerlijke zon, niet alleen buiten,
maar ook in ons hart.
We kunnen terugkijken op heel veel gezelligheid.
De opening was met dank aan velen, maar met name aan Christian
Scheen, Andre van Meerkerk en Marleen Houter, een mooi begin vol
herkenning.
De lezingen en sportactiviteiten waren niet heel druk bezocht, maar de
deelnemers hebben het naar het zin gehad. En daar werd het voor
gedaan.

Het Kyocera stadion weet nu wat het is om een feest binnen te halen,
logistiek heeft de nieuwe cateraar nog wat te leren,maar al met al
hebben de meeste mensen goed gegeten en toch enkele drankjes
kunnen nuttigen.
De HALO band (dank,dank, dank) en de Clarcks hebben voor een
spetterend feest gezorgd en we hebben allemaal nog heerlijk kunnen
bewegen.
De organisatiecommissie mag terug kijken op een superevenement,
met dank aan allen voor hun 3 jaar durende inzet.
De tweede eeuw is begonnen, voor je ligt een nieuw exemplaar van de
nieuwsbrief.
We hopen je 4 maal per jaar te informeren over het reilen en zeilen
van onze alumnivereniging; het Genootschap van Vrienden Van De
HALO. (GVVDH)
Tevens organiseren we 4 maal per jaar een Meet and Greet.
Op onze site www.halovrienden.nl is alle informatie te vinden.
Voor de leden is de contributie verlaagd naar 10 euro per jaar. Dat
moet haalbaar zijn voor een groter aantal dan tot nu toe. De wijze van
innen wordt verbeterd, want daar ontstond vaak enige verwarring.
Later volgen mededelingen.
Het bestuur heeft helaas afscheid moeten nemen van penningmeester
Maja Bergman. Zij heeft het te druk met haar eigen bedrijf.
We hopen dat je actief en met plezier onze verrichtingen zult volgen.

GOLF
Onder de vrienden zijn er heel wat leden die golfen.
In het verleden hebben we enkele keren op ROZENSTEIN een
golfjeugd evenement gehad. Dit waren leuke dagen. Met de
medewerking van ROZENSTEIN werd er toen geen greenfee
gevraagd, omdat we met jeugdleden de baan ingingen.
We zouden graag een HALO- Open organiseren. We hebben contact

met een business club in het Oosten van het land. Daar kunnen we wel
enkele starttijden krijgen tegen de gewone greenfee.
Daarom willen we graag het enthousiasme peilen voor zo’n dag.
Misschien zijn er andere suggesties. We willen in maart 2013 het
eerste HALO-Open organiseren. Inschrijvingen en ideeën kunnen
worden gemaild naar moxxgolf@gmail.com

Organisatiecomissie bedankt!!!!!
Dank aan Herman Gazendam, Irma Brouwer, Caroline van der
Boogaart, Kees van Schie, Aad Lagerberg, Yvon Verschragen, Cees
Oord, Maja Bergman en Henk Mijnsbergen. Dank voor het neerzetten
van een geweldig evenement. We hebben met elkaar 3 jaar heerlijk
samengewerkt. Het is goed te weten dat er enthousiaste HALO-ers
zijn die zoveel tijd wilden vrijmaken om iets te doen voor alle
vrienden.

Halo demoploegen.
Als een rode draad door de geschiedenis van de Academie lopen de
demonstraties, meestal van bewegen en muziek en springen. Bij zeer
veel gelegenheden hebben die ploegen hun vaak geweldige kwaliteit
getoond. Helaas kreeg de reuniecommisie het bij het 100 jarig bestaan
niet voor elkaar. Zelfs de toezegging van een studiegroep die bij de
Hademie was opgevallen, werd na de zomervakantie ingetrokken.
Kennelijk is het niet meer van deze tijd of heeft men geen zin meer in
de inspanningen die horen bij een perfecte uitvoering.
De beelden hoeven echter niet verloren te gaan. De grote drijfveer
achter veel demo’s, Jaap Bakker, heeft een nieuwe hobby. Hij
digitaliseert videobeelden. Als je daarvan wil meegenieten link dan
naar: http://sdrv.ms/SonlHc en http://sdrv.ms/SvOM1N voor

resp. map 1 en map 2.
Veel deelnemers.
Tijdens de reunie vielen sommige jaargangen op door een
groot aantal deelnemers. Het vermoeden dat daar actieve haloers achter zaten bleek te kloppen. Hier is hun methode.
	
  

Tijdens de reunie in 2007 was 4HA van 1985 al met flink wat groen-gele ridders
aanwezig. Dit was ons zo goed bevallen dat we hebben afgesproken voor de eeuw
reunie in 2012 zoveel mogelijk klasgenoten te benaderen. We hebben toen ook al de
nodige bereikbaarheidsgegevens uitgewisseld.
Na de eerste mails en herinneringen van het Genootschap heb ik mijn rol als
klassenvertegenwoordiger weer opgepakt en heb de mij bekende emailadressen
gebruikt om zoveel mogelijk klasgenoten warm te maken voor de reunie. Toevallige
ontmoetingen werden aangegrepen om het adressenbestand verder uit te breiden en
zo bleek dat iedereen op de een of andere manier nog wel contact had met een of
meerdere ridders. Degenen die in eerste instantie niet te vinden waren, bleken via
Facebook dan wel Linkedin wel te bereiken en zo bleek in augustus 2012 dat we op
een na met iedereen, contact hadden kunnen maken. Helaas was niet iedereen in
staat op de reunie aanwezig te zijn, dit door andere afspraken of een
verkeerde datum in de agenda, maar al met al zijn we op de 15e september met een
hele grote groep aanwezig geweest.
Leuk te vermelden is nog dat we op 11 mei 2013 een eigen 4HA reunie houden in het
schitterende Azzurro-wellnesscenter te Noordwijk. Marcel Zijlstra houdt zijn center op
die zaterdag na sluitingstijd, graag open voor alle 28 ridders van 1985! En het mooie
is dat iedereen die datum al geblokt heeft in zijn agenda.

Met sportieve riddergroeten, Ino.

1963, maakte het zo mogelijk nog bonter. Vanover de hele wereld waren zij
gekomen.
Jan van Lier zette een en ander op papier.
	
  
	
  
	
  
	
  

Interview
Plotseling ligt er een boek in de bus. Het blijkt: “Van scheepswerf tot
hijsspecialist” van o.a. Jacqueline Leenheer, een bekende naam. En…..
jawel…oud student van de HALO. Alweer zo’n “afvallige”. Dus nieuwsgierig
een interview afgenomen. Daar komt het.
	
  
	
  

Vraag: Hoe oud ben je nu ?
50 jaar!
Vraag: Wanneer heb je op de HALO gezeten ?
Van 1983 tot 1987, het is dus al 25 jaar geleden dat ik ben afgestudeerd.
Vraag: Hoe ben je aan je eerste baan gekomen en waar?
Toen we van de Academie afkwamen was de spoeling dun.
Vraag: Hoe is het verder gegaan ?
Vraag: Heb je naast je baan nog andere dingen gedaan ?
Vraag: Waaraan heb je goede herinneringen als je terugdenkt aan de HALO ?
Vraag: Heb je iets aan de opleiding op de HALO gehad ?
Vraag: Wat doe je nu nog ?
Vraag: Wil je nog iets kwijt dat we niet gevraagd hebben ?

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunt u sturen aan het
secretariaat of aan Leo Lochtenbergh
e-mail: Leolochtenbergh@ziggo.nl

	
  
	
  
	
  

