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JEGENOOTOPDELAANVANPOOT

Inhoud:
- ALLES OVER 10 JUNI.
- Uit de (vak) wereld

AFSCHEID VAN DE LAAN VAN POOT.
Programma.
13.00 uur Ontvangst op de HALO, ontvangst polsband
Koffie, thee ………..bijpraten.
14.15 uur Welkomstverrassing in A1 (G10)
14.45 uur Fiets ophalen of naar de bus (indien gemeld)
Opstellen naast de atletiekbaan
15.15 uur Vertrek naar Zuiderpark, in grote optocht.
Den Haag zal weten dat de HALO verhuist.
16.00 uur Aankomst Sportcampus, fietsen parkeren (niet op slot)
Verzamelen in entree van de Sportcampus
Welkom, met proost en hapje
Aanbieden cadeau door Vrienden van de HALO
17.15 uur Vertrek naar HALO, in grote optocht
Fietsen op voorterrein HALO
18.00 uur Via Savornin Lohmanpad naar strand: Millers beach
Alleen toegang met polsband!!!!
18.15 uur Aanvang BBQ, gevolgd door feest met o.a. HALO band.
………………………………………………………
00.00 uur Einde feest.
Toelichting.
We mogen slechts in de entree van de Sportcampus. Uitsluitend
deelnemers met polsband binnen, geen foto’s, geen pers. Verplaatsen
van de datum was niet mogelijk.
Officieel komt de vergunning voor de optocht pas op 12 mei, maar wij
vertrouwen er nu wel op dat het lukt en hebben besloten het
programma uit te voeren als gepland.
Betalen.
Alleen middels eenmalige automatische incasso, ook voor eventuele
last minute bezoekers ( gezien vroegere ervaringen en
controleerbaarheid geldstroom). Ibannummer BIC-code en
geboortedatum zijn daarbij nodig.
Incasso volgt als er betaald moet worden, dat kan dus nog even duren.
Je krijgt bericht.

Zeer speciale situaties kunnen vooraf met de penningmeester
(henk.mijnsbergen@halo-genootschap.nl , 06/20994952) worden
opgenomen en waarschijnlijk opgelost.

Vervoer naar Zuiderpark
Er zijn 400 fietsen ingehuurd voor de deelnemers. Wie laat inschrijft
heeft geen fiets (moet zijn eigen fiets meenemen).
We moeten op de fietspaden en fietsstroken rijden, als die er zijn, de
verkeersregels en de aanwijzingen van de verkeersbegeleiders volgen
(voorwaarden voor vergunning).
Deelnemers die niet kunnen fietsen worden per bus vervoerd. Zij
moeten zich wel vooraf via mail melden (bij Henk, zie boven)
zodat we weten hoeveel plaatsen we nodig hebben.
Sommigen zullen mogelijk een probleem hebben om de vrij steile
strandovergang te overwinnen. Als zij zich melden, 06/20994952,
kunnen we zeker een oplossing te vinden.
Sponsoren.
Met het inschrijfgeld alleen redden we het niet, dus…….
De stichting Vrienden van de HALO heeft een genereuze garantie
afgegeven.
Excelsiorsport stelt materiaal beschikbaar met hun logo, evenals
toestelfabrikant Bosan.
Cash financiële software heeft een bedrag geschonken.
Een anonieme sponsor heeft een verrassingscadeau voor alle
deelnemers aangeboden.
We hebben nog meer wensen……, maar …..te weinig middelen.
Mocht iemand willen sponsoren of betaald reclame maken? Neem
contact op met 06/20994952.
Deelnemers.
Op de site www.halogenootschap.nl geeft het openingsvenster de
mogelijkheid in te schrijven. Als dat geopend wordt, is de lijst met
deelnemers in te zien, gerangschikt op afstudeerjaar. Sta je daar niet
op en meen je wel ingeschreven hebben, neem dan contact op met

Henk, om dat te controleren. Wil je zeker zijn, neem de kopie van de
inschrijving mee.
Een extra oproep aan de afgestudeerden na 2000. Die horen natuurlijk
ook bij het Genootschap en hebben we er graag bij. Dus activeer
elkaar en schrijf in. Reünies uit het verleden hebben aangetoond dat
het heel leuk is elkaar weer te ontmoeten. Eens HALO-er, altijd
HALO-er.
Samenvatting.
- Start 13.00 uur, einde 00.00 uur
- Toegang overal alleen met polsband.
- Kun je niet fietsen naar de Sportcampus, mail het snel.
- Controleer je inschrijving op de site van het HALO-genootschap
- Kom je niet over de duinen, laat het weten.
- Wil je sponsor zijn, bel.
- Zien wie er allemaal komen, kijk op de site
- Haal je jaargenoten, collega’s of bekenden over mee te doen.
- Iets speciaals, neem contact op.

UIT DE (VAK)WERELD.
In de vorige nieuwsbrief noemde ik, naar aanleiding van de aanstelling van
Sarina Wiegman, de huidige bondscoaches van nationale teams. Helaas trapte
ik in de val bij opsommingen. Ik vergat er…….. tenminste twee.
Pim Scherpenzeel (HALO 1987) is de coach van Paravolley dames NL en
was als zodanig actief op de Paralympics in Rio en Max Tjaden (HALO 1996)
coacht het nationale zaalvoetbalteam, waarin hij ook als speler actief was.
Excuus heren! En mochten er nog meer zijn…………?
Er kwamen wel enkele aanvullingen, maar dat ging over vroeger bondscoaches.
Daarvan hebben we een hele lange lijst. In het boek “Eeuwig Academie” zijn de
meeste namen genoemd.
Joris Hoeboer (HALO 1999), docent op de HALO en betrokken bij het lectoraat
kan niet bij het afscheid van de Laan van Poot zijn, maar met een heel mooi
excuus. Hij presenteert in die zelfde tijd zijn project vanuit het lectoraat
Gezonde leefstijl in een veilige omgeving van de HHS op een groot congres in
de VS.
Helaas ook een droevige melding. Op 94-jarige leeftijd is in maart Fred Mühring
overleden. Hij was docent roeien (toen een keuzevak) en spel. Speelde zelf in
het Nederlandse handbalelftal, was keeper bij Sparta Rotterdam en samen met

atlete Puck van Duyne - Brouwer een ijsdans koppel.
TOT ZIENS 10 JUNI OP DE LAAN VAN POOT !!!!!!!!!!!
__________________

