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I99O. BEGINVANEENNIEUWTIJDPERK
Met oon zekerheidgrenzendewoorschiinlilkheid
mogenwe oonnemendot olle onqeveer350
ledenol eens^eerder
een igorwisseling
hebbenmeegemookf
von hef ene decenniuirnoor het
onoere;von tyóy noor lV/Ue!c.
b"jryi.o.Jj"doorbii.oltiideen specioolgevoel.we lolende rochrigerioren ochrerons.Afge]l:!
sloten..Hel
lrjkfwel ot.hetbeginvon eennieuwdecennium
nog meerniéuwinhoudldon een ,,nórmole" joorwisseling.
Heeftu dot nu ook?
Vreemdgenoegbliikendie blokkenvon 10.joorollemoolhuneigenkorokterie hebben.Mijn Sinf
r\ rcoroosryceu
m-frldstondIn heiiekenvonilower-power,
democrotisering
en onti-otoom;
de zestjgErioren De,toclrliger
iorenzullenwel c.ltiidin heÍfekenvon de ontspo-nning
blijvenstoon.De
oenrlnsemuurDttlïïo eennog In de geschtedenisboekenbestoon.
Nomenshetbesluurvon de Oud-leerlingen
-verenigingSNLen de overigeinifiotiefnemers
wens
ik u, somenmetde uwen,hetbestmogeliikenieuwe-ioór
en helegoedà
i;;;;1.".
joren:Somen.
"A;;tió;;
De negentiger
GerdwinLommers
VoorziiterOLVSNL
p.s.Hel lijkÍonspossend-om
.l990 oon hef beginvon een nieuwschooliooreen " nieuwioorsreceprie,,
le houden.September
dusl

IN DITNUMMER
In olweeronsfweedenummermoKenwe
een slorf mef een vosle rubriek, nl.
"Do you remember?".We verwochten
dol u ols u éénmoolpen en popierheeft
gevonden,
loszuhborslen,en dot ollerlei
m o g e l i i k ee.n o n m o g e l i i k vee r n o r e no p
ons ot zullen komen.De redocfiekon
doorbiiniefinsfoonvoor de iuistheid
von
gebeurlenissen,
moorwe qooner von utÍ
dot ol le ongeloofwoo
rdigéopstellen
wel
door ioorgenoten
zullenwordengekorrigeerd.CeesSmitbiit heÍspitsof.
Ook komen we nog even ferug op de
noomgeving,von
de verenigingen stellen
wrl het(voorloplge)
besluuroon u voor.

NAAMGEVING
VERENIGING
ENBIAD
Bliiverrosthebbenwe lot nu toe 4 inzendersmogennoÍerendie meedingen
noor
eengrolislidmoolschop.
We zullenuiteroord nog nietsverkloppenmoor er ziin
zeerbruikborebii.
Omdol 3l decemberohiid weer sneller
voor de deurstoofdon verwochf, hebben
we de inzendtermijn
verlengd fol 31
jonuori1990.Als u de kons(enhei risico)
wilt lopenom vooreeuwigde bedenkerie
ziin von de verenigingsnoom,
luidtnu de
bel voor de lootste ronde. Wordf vervorgo.

(vooRloPrG)
BESTUUR

o.t.v.

Uil de groepinitiotieÍnemers
is eenvoorlopigbesiuursomengesteld
nl:
GerdwinLommers- Voorzitler
LeoJenneskens -Secretoris
- Penningmeesler
HonGeers
lnmiddels
ziinvoorbereidingen
gelroffen
om de vereniging
ook eenofficiëlestolus
fe geven.BenldesPeeiers,iurisienmedeiniliotiefnemer,heeft zich belosl met hel
opstellen von concepi-slotuf
en.
Ongeveer1 mool per 4 weken wordt er
een vergoderinggehouden(in het SNL),
woor olle lopendezokenwordendoorgenomen. De tolole groep iniliotieÍnemersis 10 personengroot,oongevuld
mel .PielerGioof, die ois SNL-ofgËvoordigde de vergoderingenbijwooni.

REUNIE'S
Diegenedie in 1973eindexomen
hebben
gedoon wordi verzochf konlokÍ op te
nemen mel Gerdwin Lommersí03240j
34192)
']990. i.v.m.eenreiinieop vriidoo 5 iuni
Goorne een oon iezeÍÍqéodiesseerdeen gefronkeerdeenvelo-popsfurenoon:SNL,Prinses
lreneslroot
21,1077
WT AMSTERDAM,
onder
vermeld
ing von
,l973.
REUNIE
Beschikie verdernog over
huidigeodressenvon leerlingenu-ifdol
loor,vermelddtedon eveneens.

'DO YOLIREMEMBER"
Vonof n.'rzci hel lhemo "do you reinerr,.,onons bu!ielin
her" eenvostonde!'deêl
vormen.Dezerubriekzolwordensomengesfeldvonuiïlweebronnen,
nomelijkvio
biidrogenvon oud-leerlingen
zelÍ en vio
oulhentieke
copy uit de diverseschoolkronties(Toh,be.
Teilija.,--'c.).
Yoc:"de bii.
von oud-leerlirrgen
drogenvon de zijcJe
stocl ons voor ogen om voorvollen le
memoi'eren,woarbii gi'otere groepen
leerlingenL'efrokken
zijn geweesf.Welhoosi legendorisch
ziin enkeie" l-oprildogen". in ons iecienhesÍ,:nd
ziiÍen vcsf
wei enkeleschriivers
oÍ schrij{sfers,
die
mel dif onderwerouil de voefenkunnen.
Aorzelniet!Anderezokeno lsschoolfeesten. Sportdcqgn, excursies, prolesldenr<.rnsÍroiies,sinÍei'kloos-ocliviteiien,
KOmmoorop.
In dil nummerzai de i'ubriekvon slorl
goon mef een hcmrircgeoon de Nicoloosshowl,Bestsctdie nog, de schooldos?Inde ioren'ír0hadelkeleerlingzo'n
ding in het gróÈfrí--nborCeouxrood.De
novolgendegebeur'lerris
zol lonen,clot
die ook gesch;klis vr:or niel bedoelde
foepossingen.
lrnmers,
wcs nielhelenige
doel om de koule irolserenen teoeliiker-

boord. Grot+ hilorifeit.En hei onvermiideliike geschieclde.
in een perfectmislukieimiiolievon hetoverbekende
deuntie von Drs. P.ging het ponionmeerheen
don weer en dro wos er geen veilige
sprongnoo_r
de wollekontmeermogelitk.
Vee..ïig.vijftig leerlingendreven!EÁoih,
ocir,woÍ vondenwe heterg.....ohum.Stel
ie voor, niei op fiid terug voor hef volgenCe lesuur.Teiug noor de feiteliike
situofie: ferwiil rneerdon de helft op het
viotgenootvcn dit verzetleen zichbeslist
nieÍbel:cnrrnercie
om de gevolgen,sloop
de cngstbirrnenbii een groepjemeteen
',rrofminderorldêugendkorokfer.Er ontsfond een heusediscussieover hef verdere verloop. De ongslhozenzegevierden. Wot wos cieoplossinq?Tien Nicoloosdossenin serié geknóopl,ols een
horizonlolevorionf op de gevongenis/
lokens-consl
rucfie.Dezesuper-dos
werd
longgenoegom no,lrde wol le slingeren,
woor de bestesiuurlui hunlook niefverzuimden: r-nethel nodige gesjor oon
beide ziiden dreeÍ het po-ntoricenÍimefer
voor cenÍimeferrelour. Enzo eindigdehei
booflochije.ê.!meÍ ol bleefde schodefot
een holf lesuurbeot:rkt.
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Hel moei ongeveer 1972 geweè.s+
z)in,
woorin deze story ploofsvond; :r, r-'er
reguliereochtendpouze
ging een grote
horde leerlirigerr
vcn cjiverseiocrgor'rgen
richiir;gRAi. Niel nsur hei geccuw zelf,
moor noor hei " H iswo" -hoveniieercchler. Hefwos nieltiidenseen Hiswo,moor
het doei von de wondelingwcs r.veleen
soorlemenfvoorfuig. Nee,voorluigis niel
"ponlon"korntwelde iuistequoli{icoiie.
licht het meesl in
utr:rmerki
n"^.il6f bsrJoelde
gevcor!emel
de volgende vcrm
(von bcvencf gezien) wos gebruikl
bij de bouw von een
vcefgr:ngersbrugin
he! cronvoerkonooi
von het hovenlie,
moor nodien werd
er niet meer nr:cr ern'qekei<en.
Zo dreef
hetdoeiioosin hei RAI-co:'i'é
en belondde
op een gegeyenmorí:aniin de hoek mel
de vlocoemcstar. I'tier hori de holve
school,ói zifienw,rchlen!Wonl het ponton bood oloofsocn wel iieniollenpersonen en het duurdeniel lcng of er ging
inderdood zo'n menigle vloliik oon

AANMELDINGEN
Hei ocnlol ledensliiqlrqzendsnel.
Pefer
Slops.die so.en méi PielerGroot de
Iedenodminisfrofie verzorgt, doorover;
"Het goot goed.Kenneliikproot hetzich
loch rond. Men brengf elkoor op de
hoogfe cn zo vollen er nog steedsspontoonnieuweoonmeldingen
in de bus.We
verwochlenechter dol hef oonfol leden
nog verderzoI g roeienols er doodwerkeliik oktivifeifen
ondernomengoon worden. lk heb gehoorddoi de eelsteinitiof ievendoortoeol ziln ontplooid,en dot er
in het eersfe kworfool von 1990 ol een
"
sub-reUn
ie goot plootsvinden.
Over de regislrolievon de odressenzegl
PieterGroof (SNLofgevoordigde):"Wè
sloonolle odressen
op in eenPC,en kunnen don op verschillende
monierenhel
bestondsorlerenen uilprinten.We sireven noiuurlijkncor een 100% volledig
beslond,zodofwe oud-leerlingen
die oI
zoek ziin nr,:orondere oud-SNLers oon
de iuisleinforrnctiekunnenhelpen."
We zullenu op de hoogiehouden.

