VOORWOORD
Het eerste lustrum is bereikt. Myrakel bestaat vijf jaarl Uw bestuur heeft de glazen gerheven
en dit kleine mijlpaaltje amgegrepen om zowel achteruit als vooruit te kijken. Beide
richtingen ájn vm groot belmg. Het nabije verleden is de beste graadmeter om het draagvlak
vm een vereniging als Myrakel te beoordelen, de nabij e toekomst moet de projectie worden
van alle plamen die thans worden ontworpen.
Het tweedelustrum-tij dperk wordt vooral gezien als de periode waarin Myrakel moet bloeien
en groeien. Alle leden worden amgespoord om bij te dragen in deze ontwilkelingl Ieders
inbreng is brmdstof voor de Myrakel-motor.
Ter gelegenheidvm het lustrum heeft de redactie vm de SNL-Binder de voorátter vm
Myrakel geihterviewd:hij geeft ájn visie over de vereniging in verleden,heden en toekomst.
Eveir een ader beriót: het bestuur vm Myrakel heeft geen gelukkige hand in het orgmisera
vm ledenvergaderingen.
De laatstgekozengelegenleid, de in Soos-kringenbekende3'vrijdag
in jmuari, ging jammsdijk de mist in. Helaas kon dit niet overal op tij d bekend worden
gemaakt.
Redactie

IIIETEN IIIEE
Van verschillendereunie bezoekers hebben wij
vezoekengekregenom uitdÍaaiente makenuit het
ledenbestand.Aan diê vezoeken zal worden
voldaan,echter,het bestandwordt op dit moment
uitgebreiden ge-update.Als u dus een vezoek
heeftgedaan,heb dan nog evengeduld.Er wordt
aan gewerkt.
Op onze oproepvoor een DTP-erheeft een ou+
gereageerd.
maar........
Hijwerktop Schiphol
leerling
is
en
telefoonnummer
de notitiemet zijn naam
spoorloosverdwenen.Aan hem de vraagnogmaals
kontaktmet ons op te nemen.GerdwinLammers
036-5363290

In samerrwerkinq met Pieter
Groot
\ran het SNI-, órdt
het oud-1eerlj-ngenbestand
verder
uitgebreid
en doorgelicht.
In een volgend
numÍner zull-en we u een overzicht
g'even varl
ons
ledenbestand.
U
kunt altijd
bij
ons terecht
voor
\rragen over adressen van uw exmede leerlingen.
Heeft
u leuke
anekdotes of foto's
stuur ons die
Het
dan.
antwoordnuÍmer
L089,
l-300 BB in Almere kunt u daar
gratis
voor giebruíken.
Ook zijn
wê op zoek naar een (nr-inimaal)
286 c@E)uter.
Heeft
nog
u die
ergens ongebruikt
staan,
en wilt
u de vereniging
ster:nen. . .Graag.
hIe werken nu op een 'wat ouderel
Conrnodore die ons ter beschikkinq
is gesteld
door het SNI-,. (waar':
voor dank ! )Het bijwerken
\ran het
bestand is on die nrachine echter
een
ti"idrovènde
klus.
GL.

KRACHTIN REIATIE
Een interuiewmet GerdwinLammers(VootzitterMyrakel)
Zoals rcedsjaren op het vÍgnetvan de SNL-Binderpríkt, is 22 februarÍ 1989de oprichtingsdatumvan de vercniging.
Aldus wordt22 februarÍ 1994automatischtot een bÍjzonderedag gepromoveerd.Myrakel5 jaar! Daar staan we evenbi.i
stil. Hoe? Door middel van een interviewmet de voorziftervan de verenigÍng.Echten de 22 is een doordeweeksedag,
dus wordthet weekenddaarvààrgekozen voor heÍ opzoekenvan Gerdwín[-arnmers,die zín domicilieheeft in AlmereStad.Zaterdagí9 februari 1994:geen slechtgekozendag! De ene helft vanNederlandzit voorde buis en zÍet BonnieBlair
haarzoveelstegoudenrace rijden, de andêrebindÍzelf de ijzers onder.Het is haftje winter:de zon schifntvolop,enlàwel,
de interuieweruit Delft wordtbij het binnenrijdenvan de Flevopolderblí venast met een uniek stuk natuurschoon.Het ís
geboetseerd.Tweehondenvanijs! Als ware
heeftbi het ZÍlverstrandonderaan de Hollandsebrugpure beeldhouwwerken
het standbeelden.
Ongevraagdbeginthet interviewover Myra.Myra?Ja, de
hockeyclub
vanhet Nicolaas.Gerdwinkangelijkljn eerste
anekdotekwijt.Noggeenweekop het SNL,en PP komtde
klas binnen.Drie leerlingen
in de klas hebbenop hun
inschrijvingsÍormulier
de regelachter'Welkesportdoeje?"
blancogelaten.Zo ook Gerdwin.PaterLcuwers:'n'lVie
heet
hierLammers?".
Eenvingergaatomhoog."Mooizo, danzit
jij vanaÍvandaagop hockeyl".
HetblijKgeenmisser.Gerdwinzal vele,velejarenbij Myra
blijven,en is thanseen zeer druk baasjebij de Almeerder
hockey-vereniging.
GeeÍeenseen scáeb van 22 febuai 1989.
Het is eigenlijktoeval, dat ik mê bij de initiatiefnemers
aansloot.lk was meegegaanmet klasgenootHan Geers,
die wèl een íormulierhad ingevuldtijdensde re0nievan
1988.Jan Overwaterhad de invullers(ruim 10 personen)
op de schoolbijeengeroepen.
lk ben als echte Nicolaasfanaat met Han meegekomen,en het virus had me te
pakken.Tja, er kriebeltiets in me, wanneerde schooltijdin
gedachtenkomt.
Met de overigemensenzijn we op die 22'lot de conclusie
gekomendat zo'n verênigingbestaansrecht
zou hebben.
Dusde kogelgingdoorde kerk.A propos,in de afgelopen
vijÍjaarbenik eenpaarex-Nicolasianen
tegengekomen,
die
het géénleukeschoolvonden.
En 22 fetuuai 1999?
Volgensmij zijn de 5 moeilijkstejaren achterde rug. De
bestuursploeg
heefthet ritmete pakken.Het belangrijkste
doeldatik nu wil nastrevenis, dat het ledenbestand
over5
.iaarverdubbeldis. Het zou dan ongeveer10%zijn van de
totale groep exJeerlingen.lk vind dat wij het aan onze
standverplichtzijn om dit te realiseren.
Mlnkel nu. Komende jaargangengelijk aan ffi?
Nee,helaasniet.Ditis éénvande knelpunten.
Neemnu de
jongeren,die net van de schoolafkomen.Zij ljn te weinig
in ons Mzier.Maarook de ouderenblijvenweg.We zullen
eraanmoetenwerken.
En dê oudereleden?
Kijk,in beginjaren '70 heeft er heel duidelijkeen breukin
de trd plaatsgevonden!
Ineenswarener Provo,Kabouter,
gemengdemiddelbare
neutronenbom,
scholen,noemmaar
op. Ditwas van belangvoorde hele maatschappij,
het\ ras
niet minderdan een cultuurschok.Daar komt bij, dat de
bestuursleden
van Myrakelslechts een geringe peÍiode
bestrijken(begin'70 tot halverwege'80). Dus we mogen
vrezen,dat de aansluitingmet bijvoorbeeld
de lichting'50'55 niet optimaalis.

Zou er ien aN uit - latenvE zeggen- examenjaarI 958
W krnnen konlF.nin het bfiiur?
lk bemerkhelaasietste weiniganimovandie generatie.
Het moet iemand zijn, die zich herkentin Nicolaasperikelen,die een 'Aha Erlebnis'in zich voelt.
Het@nlpleteex-Iee ingenbÉsÉ,ndvertegenwoordut
een
turt exclusieveclub. Is er niet meer meete doen?
Ja, maar in de eerste periode hebbenwe - zonder
eroverte hoevennadenken- de prioriteitgelegdbt het
opzettenvan een verenigingsblad.
lk heb er sterkvoor
geijverd,
dater eenmediumzoukomen,enzie,de SNLBinderis er. Dit bladis vèèr SNL'ers,vàn SNL'ers.
Over de groep exJeerlingenin zijn totaliteitwil ik het
volgende kwijt: er zit enoÍme kncht in rêbliê! Waar je
ook een schoolgenoottegenkomt,als die glimlach
tevoorschijn komt weet je genoeg! Je hebt een
gemeenschappelijke
band.En warempel,die bandkan
dienst
zijn.
inderdaadvan
Vettel eens iets wer p eigen *h@ltijd.
Het scheeldeeen haar, of ik was er vroegtijdigmee
gekapt.Ja echt,dankzijéén persoonbenik niet'mei de
lk hoorhet hemnogzeggen:
vuilnisman
meegegeven'.
"Gerdwienkann het wohl, aber er werK da niet vohr".
De leraarDuitsdus, herrWolfs!
Ach, mijn schooltijd. Wat heb ik niet gedaan?!
Sinterklaas gespeeld, twee keêr zelfs, voorzitter
het Songfestivalgeorganiseerd.
leerlingenparlement,
lbrahimFaydalials winnaar,weetje nog?
Nafuulijt$ wíj hefun zelf nq meege&an,met & halve
k1€,s.
weekvan mijnNicolaas-leven
benik
Al in dê allereerste
er twee keer uitgestuurd!De ene keer bij KlaassenHandenarbeid,
nog in de barakken.We moesteneen
vuloenhebben.maardiehadik niet.lk had'm zelísvlak
daarvoorvoor mijn verjaardaggevraagd,maar niet
gekregen.Klaassenhad er geen boodschapaan. De
andere keer was bij De Kock, over een fonetisch
woordgrapje.
MaartenSpnjer, ut&lee ingvan het lyceum,tr-schreef
het gebuw als '&t aqqaium aan b Pinses
Irene.s'ràaf Wat zotrjouw h€sflltijvir7{ziin?
Eenmonument!
Maardit bedoelik nietalleenmaarpositieÍ.Hetgebouw
is een tastbaarbewijsvan het verleden.Herinnering,
tragiekvooral!Hetgebouwontgliptaan áchzelf,aan de
tiid. Architectuurverandert.

Dit gebor.Iwkan niet meer in deze tijd. Het is als een
bejaarde.Maarbegrijpme goed,het is en blijft
aftakelende
MIJNLYCEUM!
Gêk genoegis er niet eenszoveelveranderdsindsde 20
jaar dat ik er weg ben: nog steeds dezelfdelokalen...de
bord.Het bord!lk ben blijdat het er
hal...detoiletten...het
2e uur víj !)
nog steedsis, met dezelfdeÍunctie.(3Ha2
in & c,,rÈ.rt van I@k van
Heeft de $d opl<sí/ig,esíá,an
Webl?
Welnee.Wij haddengevuldekoek (fl. 0,25) en thee, nu
hebbenze luxe broodjes.Dat doet mê denkenaan een
voorvalletje,dat onlangsplaatsvond.lk moesttijdênsde
schoolurenop het SNL ájn, voor Myrakel.Zit ik in de
een
vensterbankvan de cantine,komt er schoorvoetend
leerlingenaar me toe: "Meneer,r /at doet u hier?". Dat
'menee/deedwel evenpijn,trouwens."lk ben oud-leerling
en ik komhier,omdat...".Het meisjekonhet niet bevatten,
op schoolte
ze vondhet heelvreemdom een oud-leerling
zien.Na flinkwat uitlegontstonder bêgrip.
Vindje de huidigejeugd andêB &n in jow W7
Ja! Toenhaddenwe regelrechteanarchie.Nu is daar niets
Toch is er die constantefactorvan
meervante bespeuren.
school:
het Nicolaasis synoniemmet
de aard van deze
'Weinigkansom te ontsporen".Op dit belangrijke
wapenfeit
kan de schooltrots zijn. Het SNL is als ee, snelwegmet
vangralls:botsenwordt toegestaanals je dat per se wilt.
Tja, dat is
Maarde deukwordthoe dan ook gecorrigeerd.
heelwat andersdan dê HAVOZocherstraat...
! Daarkonje
beternietje eindpuntvinden.
We gaan terugnaar Mwkel Bevaft het in het bsuur?
Nou èn oí Het is aliijd dikke pret. ledere keer komener
weergezelligeverhalenovertaÍel.Jan Overwateren Pieter
Groot wonenonze vergaderingen
ook bij, en lj kunnen
vaakhÈnkantvan eenvroegeregebeurtenishrvijt.Weetje,
wat grappigis? Nu zittener leerlingenop school,waarvan

de oudersèèk op het SNLzaten.lk zou graageendubbelinteMewhouden,van knd met ouder.Nu we hettochover
interviewshebben:het liefst zou ik de oudsb exJeerling
willenopzoekenen interviewen.Echter,eerst is iemand
andersaan de beurt.Dat merkje wel in de volgendeSNLBinder!
H@ s'b,at het met & @t'acíÉ,n uan ,Et !ês0/iar,net &
acjltetfu,n?
Dat is de kernvan ons werk. lk áe negatieveen positieve
scores op ons conto. Negatief is de opkomst bij de
ledenvergad
eringen; bij enkele pogingen op
zaterdagmiddagen
was er steeds maar een handjevol
leden.Duszo gaanwe dat nietmeerdoen.Duidelijkpositief
wasde opkomstbij de rerinievorignajaar.Ook het feit,dat
veel Myrakel-leden
hun lidmaatschapvia een machtiging
bestendigen,
is een pluspunt.
Wat eveneenszeer stimulerendwerK, maar nog in
onvoldoende
mategebeurt,is het sturenvan reaktiesdoor
de leden. Elke kêer, u/Ernneerer post komt van een
Myrakel-lid(op antwoordnummer
í089 in Almere)ben ik
brandendnieuvrÍsgierig.
Hetis een heelleukaspectvan het
bestuurswerk.
Dit kunnenwe ak een qro€'p qtrafien?
Inderdaad.
Dievoedingvan buitenafisessentieel.
Het boeit
mÍ om te horen,wat die oud-leerlingen
doen,wie het zijn,
waarze nu zitten.Daarnaastis het mijnwenste vernemen,
watdezemensenvanzo'nverenigingsgebeuren
alsMyrakel
vinden.
l-aat k er eens een tawt lid uí(ilí#|en. Wat is je
Hij is misschienwel de personificatievan de "SNLBinder".Voor hem is de school echt een plek om op
terugte vallen.
En wat is het SNL vN jqr?
Dat is de glimlachin mijn hart!
Cees Smit
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De oplossingvolgt in do volgendê sNL'
Binder.Goedeihzênder5ontvangen
een Lusirumboeken egn originelg
'coliêctors'SNL Den I

ï
Begin dit j aar werd heÈ SNL opgfêschrikt
door het bericht
j-rl de Kerstvakantiê
dat Agnès Snitker
uas overleden.
VIak loor haar vijftigste
verjaardag
is door eeÍr
noodloÈtig
ongeval in de golven lran EI Hierro
(Canarische
Eilanden)
een einde qekomen aan het leveÍr.
rran deze dichteres
en docente Neóerlandse
taal aan het
SNL.
Op 20 j anuari ].994 ís zíj,
na een kerkdienst
tse harer
nagedachtenis
i.rl de Sint-Batro,
op de R.K. -begraafplaats
BêrkenÍode te Heemstede becrraven.
uit
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Vlak voor het verschii nen rran de
SNL-Binder ontvingen wij de overlij densberichten rran eei 3-ta1
oud-leraren:

onderst euning in
dle technische
Hulde !
de bèta-hoek verzorgt.
In Abcoude werden op 25 j anuari
l-994 Rik van Beek (Ath., 1982)
(qim.,
en Maaíkê van de WieI
waÍI
]-'982)
samen de ouders
Kasper Sebastiaan.
was het de
Vier
daqen later
Leonarda,
aán nngelina
beurt
L'ieneke,
om rran haar
ofwel
qewaq te
líaar
maken.
komst
rrader ié de in l4yrakel - kringen
niet
onbekende Leo ilennêskens
(qam.,
moeder
haar
L974) ,
Engeli-na \ran Eenige.
(Ath., L976) zal
Frans Nollet
moeten
met gemengde gedachten
naam
zijn
dat
aanrraarden,
medj-a
opduikt.
in
de
regelmatig
is arts bij
de KNSB en
Frals
hii heeft rrit dien hoofde de
shorttrack
zwáargewonde
Monique
Velzeboer
schaats ster
haar
terugkeer r:aar
begeleid op
Nederland.
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Pater Ton van Buuren s.c.j.
A1s leraar klassieke
talen was
hij geen onbekende aan het S.N.I-,.
'
tIi i r^rcrd R1 iaar
. \f.
" Jrl-gf I aar nog'
bezocht hi-j de l6rrakel lèdenvergadering aan het- S.N.L.
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in het kfoosterbei aarderroord in
Nrlmegen op 14 j anuari rran dit
jaar. Van der VÍansem die als Geschiedenisl-eraar
lanqe tiid
het
laatste
l-okaal- op de-2e eÉage
bezetLe was een gedrewen doóent,
-in
c 7 ic

zi

I a<qan

met. interessarte

if
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verhalen.

Dr. J.M. Kramer, eveneens docent.
klassieke talen, overleed op 25
februari j.1. op 83 jarige leeftiid
in U1-estraËen.

Yan de Penningmeester
Door omstandigheden,
u heeft daarovereldersin deze SNL-Binderkunnenlezen,
moetik u het FinancieelVerslag1993per SNL-Binderpresenteren.
Dat is ook voor
mij een nieuwe ervaring.Wij stellenons echtervoor dat er op de eersfvolgende
ledenvergadering
een officiële goedkeuringkan plaatsvinden,waarbij ook de
kascommissiehaar bevindingenzal presenteren.Toch wil ik hierbij al enige
verantwoordingafleggen voor het financiële reilen en zeilen van Myrakel de
afgelopenanderhalfjaar. TemeeromdatMyrakel direct (financieel)betrokkenwas
bij de retinie van het afgelopenjaar. Een belangrijkeveranderingis allereersthet
synchroniseren
van het boekjaarmet het kalendejaar.Vanaf de oprichtingliep dit
parallel met het schooljaar, mÍutr om diverse redenen (o.a.) verplaatsing
jaarvergadering,
inning contributie)leek het ons handigerom over te stappennaar
kalenderjaren.
Het verslagvan 1993neemtdaaromook de laatstemaandenvm 1992
mee, waardoorde ontvangencontributiehoger uitvalt dan gewoonlijk.Wij hopen
uiteraarddat u ook dit jaar weer blijft brjdragenen daaromhebbenonze "dubieuze
debiteuren"bij de SNL-Bindereen "aanmaning"ontvangen.De gemakkelijksteen
voordeligstemanier van betalen, ook voor Myrakel, blijft de automatische
incassomachtiging.
Met rond de 150machtigingenheeftMyrakel eenredelijk 'harde
kem' van trouweleden.De bankkostenbhjven evenwelaanzienlijken we proberen
die zoveelmogelijk door te belastenaandie ledendie bijvoorbeeldnog steedsmet
een acceptgirowillen betalen(5 gulden toeslag !) Het belangrijkstepunt op dit
verslag is de afrekeningvan de reiinie.De kostenblekenna afloopzo'n2000gulden
hoger dan de inkomster,,miur omdat het SNL op meerderepuntenprofijt hecft
gehad,hebbenzij beslotenom het'gat'te dichten.Dezeretinieheeftoverigenseen
positief effect gehadop ons ledenbestand.
Samenvattend
denk ik dat de financiële
situatievan Myrakelmeerdangezondis en we zullener als besfuurvoor zorgdragen
dat we dezepositiekunnenbenuttenom de kwaliteit aanonzeledente verbeteren.
Mocht u naar aanleidingvan het gepresenteerde
nog wagenhebbendankunt u ons
altijd schrijven:Myrakel,Antwoordnummer
1415,1300VE Almere.HelemaalGratis.
Servicevoor onzegewaardeerde
leden.
Tom Paffen(tJw Penningmeester)
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