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De incasso van de contributie vindt jaarlijks in 
januari/februari plaats. Is je Myrakels getal (zie adres-
sticker!) lager dan het huidige jaar, dan is je contributie 
nog niet betaald.

Opzeggen van je lidmaatschap kan door het sturen van 
een mail naar bestuur@myrakel.nl. Je lidmaatschap 
eindigt dan aan het eind van het kalenderjaar waarover je 
contributie hebt betaald

Lidmaatschap kost jaarlijks € 10,-- (met machtiging) of

MYRAKEL

De dag dat deze Binder op de post ging, is er een 
mailtje gestuurd naar iedereen waarvan we een 
goed (lees: actief) e-mailadres hebben. Heb jij 
geen mailtje ontvangen, stuur dan je goede e-

mailadres naar  zodat onze admin@myrakel.nl
administratie weer up-to-date is. 

Verzoek van de administratie

Myrakel kent nog maar een stuk of twintig 'wanbe-
talers'. Die weten dat zelf het beste: is het Myrakels 
getal op de envelop waarin deze Binder zat, lager 
dan 2018, dan ben jij er een! Maak dan voor 1 janua-
ri 2019 de verschuldigde contributie –12 euro per 
jaar– over op rekening NL60 INGB000 0359877 tnv 
Oud LLV Myrakel Sint Nicolaaslyceum. Of machtig 
de vereniging, dat scheelt in contributie 2 euro.
 
Heb je een machtiging afgegeven en is het Myra-
kels getal op de envelop toch kleiner dan 2018, dan 
wordt de contributie van alle achterstallige jaren 
tegelijk geïncasseerd met die voor 2019. Heb je het 
afgelopen jaar een andere rekening gekregen, 
stuur deze gegevens dan even naar

Verzoek van de penningmeester

  . admin@myrakel.nl



Voorwoord

Vrijdag 18 januari 2019
20:00 uur
Algemene Ledenvergadering

Aansluitend:
Oud-leerlingensoos

De tekst voor deze Binder is afgesloten
per 1 december 2018
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Rob van den
Boogaard

Gerard Fleur

Een bewogen jaar loopt op haar einde: we moesten 
de geplande reünie tgv 70-jaar St Nicolaas helaas 
cancelen wegens gebrek aan belangstelling. Dat 
klinkt niet alleen gek, gezien onze Myrakelse 
geschiedenis, met succesvolle reünies vanaf 1988. 
Dat is ook gek.  We komen er niet helemaal achter 
wat nu precies de oorzaak is –feit is dat we twee 
weken voor het feest slechts 148 aanmeldingen 
hadden, veel te weinig om er mee door te gaan. 
Deze Binder bevat gelukkig ook ander nieuws. Zo 
sprak Joost Kenter uitgebreid met oud-leerling Ben 
Pieters, kwamen er veel oud-leerlingen in het 

Ben Pieters: Eens Nicolaas, altijd Nicolaas
Nicolaas NU

Wel Reunie? Geen Reunie!

Steunfonds voor leerlingen-van-nu: Powered by Myrakel
In Memoriam Dave Mantel
Algemene Ledenvergadering 2019

In Memoriam
SNL'ers in de media

Aan deze Binder werkten mee

Voorwoord

nieuws –voor zover we konden traceren – en wijzen 
we traditiegetrouw op onze algemene ledenverga-
dering, de derde vrijdag van januari, en de oud-
leerlingensoos op die avond. Om daar maar meteen 
bij te melden dat die door de school wordt georga-
niseerd, niet door Myrakel. 
Hoe dan ook, het bestuur van Myrakel en de makers 
van deze SNL-Binder wensen iedereen fijne feest-
dagen en een gelukkig 2019! 

René Leijen / Leon de Rooij / Joost Kenter / Koos van 
Langen

Dave Mantel
(pag. 16)
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SNL’ers in de media

Op 5 augustus 2018 overleed, 77 jaar oud, na een korte ziekte ook Rob van den 
Boogaard (HBS-A, 1960). Na zijn SNL-examen en zijn dienstplicht, bij de lucht-
macht, werkte Rob tot aan zijn pensionering bij C&A, waar hij uiteindelijk verant-
woordelijk was voor de financiële administratie. Hij was gek op zijn boot en altijd 
nieuwgierig naar hoe iets werkte. Hij bezat ook de handigheid om dingen dan 
zelf te repareren, aldus zijn zoon Erwin, die Rob typeert als integer, loyaal, 
betrouwbaar, warm en innemend. Het bestuur van Myrakel condoleert bij deze 
alle nabestaanden. 

Over 4 september jl overleed Gerard Fleur, docent Nederlands aan Pius en Nicolaaslyceum van 1961 tot 
1973. Hij werd 86 jaar. Joost Kenter herdenkt hem.,

Hoewel totaal verschillend, konden we al heel snel goed met elkaar opschieten en bleken we 
meerdere gezamenlijke geneugten en ideeën te hebben, zoals literatuur, toneel en muziek. 
Tevens was er vanaf het begin een klik tussen onze echtgenotes.  

In de loop der jaren hebben we menig keer bij elkaar thuis of buitenshuis van goede maaltij-
den genoten en zijn we naar vele toneelvoorstellingen geweest in Amsterdam, Alkmaar en 
Haarlem. Verjaardagen waren altijd gezellige bijeenkomsten en werden bijna nooit overge-
slagen.  

Joost Kenter

Bewegen was niet zo zeer Gerards ding, terwijl schilderen dat wel was en niet zo zeer iets 
voor mij. Tekenend voor hem was de keer dat hij, toen hij eindelijk een keer mee zou doen 
met een volleybalwedstrijd, de trap af kwam met de EHBO-trommel (voor alle zekerheid) 
onder de arm.  Hij was leraar Nederlands in hart en nieren. Altijd een passend  gedicht of 
citaat paraat. En hij hield van voordragen. Zo had hij voor mijn 65e verjaardag een prachtig 
en humoristisch verhaal geschreven, dat hij samen met zijn Marianne (respectievelijk als mon-
nik en non vermomd) voordroeg. Hij had voor alles een toepasselijk gedicht en kon ze uit het 
hoofd voordragen. We hoefden maar over de brug bij Zaltbommel te rijden om hem te horen 
zeggen: 'Ik ging naar Bommel om de brug te zien'. Onze band was zo goed dat we vele malen 
met onze gezinnen gezamenlijk op vakantie gingen, want ook de kinderen konden het reu-
zegoed met elkaar vinden. Zo zijn we enige keren naar Duitsland, Frankrijk, Friesland en 
regelmatig in de herfstvakantie naar Brabant getogen.  Daar werd dagelijks gewandeld, 
maar ook veel gezwommen en geproost. 

Februari jl. namen bestaande fysieke klachten geweldig toe en heeft hij allerlei vervelende 
onderzoeken moeten ondergaan, telkens zonder diagnose. Pas 2 augustus is de verplette-
rende diagnose ALS gesteld. De familie is er dankbaar voor dat ze dit niet eerder hebben 
geweten, daar ze anders jaren op de dood hadden zitten wachten. De uitvaartplechtigheid 
was heel warm en sfeervol, met een prachtig 'In memoriam' van de dochters en een subliem 
gedicht van een oud-collega Nederlands van het Bonhoeffer College. In onze huiskamer 
hangen twee ' Fleurs', als blijvende herinnering aan een van de meest authentieke en erudie-
te mensen die wij onze vriend mochten noemen.

Op 4 september jl. overleed op 86-jarige leeftijd mijn goede vriend Gerard Fleur, na een rijk 
en welbesteed leven.  Ik leerde Gerard in januari 1969 kennen als collega op de Pius MMS, 
waar ik halverwege het schooljaar, na mijn afzwaaien uit de militaire dienst, kon beginnen 
als vervanger. In het begin zei ik tegen bijna alle collega’ netjes 'U' - tot Gerard mij vertelde 
dat ik moest stoppen met die onzin, want hij heette Gerard en geen Mijnheer.

,
D66-Kamerlid Vera Bergkamp (Ath-A, 1989) is een van de 
initiatiefnemers om de archieven van het Theater Instituut 
Nederland, het Muziek Centrum Amsterdam en het Neder-
lands Archief Grafisch Ontwerp te redden. De drie instelling-
en bestaan niet meer, maar hun culturele erfgoed moet 
bewaard worden, vindt Bergkamp (Het Parool, 19 november 
2018). 'We moeten voorkomen dat de archieven nu alsnog 
verdwijnen'. Ze zijn van groot cultuurhistorisch belang, de 
broeken van Ramses Shaffy, een hoofdtooi van Wim 'Nikke-
len Nelis' Sonneveld en de originele teksten van toneelstuk-
ken uit de vorige eeuwen. De collecties kunnen 'jonge regis-
seurs, acteurs, componisten, musici, dansers en vormgevers 
inspireren', aldus Bergkamp. 'Maar dan moeten ze wel goed 
onderhouden worden en toegankelijk blijven. Nu dreigt dat 
ze de komende jaren slechts worden opgeslagen'. 

We hebben lang niks gehoord van/over actrice Melody Kla-
ver (SNL, 2008) maar over haar rol in de 'vluchtelingendrama' 
Rafaël krijgt ze lovende recensies. De chemie tussen Klaver 
en tegenspeler Nabil Mallat 'geeft het verhaal een verleide-
lijk Romeo-en-Julia-jasje', schrijft De Volkskrant (11 oktober 
2018). Klaver speelt Kimmy, een hoogzwangere Nederlandse 
vrouw die aan de poort van een vluchtelingenkamp op haar 
Tunesische echtgenoot Nazir wacht zodat die de bevalling 
kan meemaken.  Ze 'acteert indrukwekkend'. 

Cabaretier Tim Fransen (Gym, 2006) won onlangs met zijn 
voorstelling 'Het kromme hout der mensheid' de cabaret-
prijs Poelifinario in de categorie Engagement. Volgens de 
jury zet Fransen in zijn tweede voorstelling 'op meesterlij-
ke wijze onze afbrokkelende beschaving af tegen de Ver-
lichting'. Twee weken daarvoor interviewde Het Parool (PS 
van de week, 29 september 2018) hem uitgebreid over de 
existentiële crisis waarin hij belandde na  zijn eerste, veel 
bejubelde, voorstelling. 'Wat droeg ik nou bij aan de 
wereld, met mijn triviale grapjes', vroeg Fransen zich af. Hij 
liep naar eigen zeggen vast in zijn zoektocht naar de waar-
heid en zijn 'natuurlijke neiging om een teruggetrokken 
leven te leiden'. Hij kende het werk van alle filosofen uit 
zijn hoofd maar was op zoek naar betekenis. 'Wat was nu 
echt de moeite waard om voor te leven?' Hij ging reizen en 
dat leidde tot 'een voorstelling van vlees en bloed, in plaats 
van een droog filosofisch college'. Hij heeft zich kunnen 
verzoenen met de absurditeit van het bestaan. 'De lach is 
de beste reactie op ons absurde leven'. 

https://www.parool.nl/kunst-en-media/tim-fransen-de-lach-is-de-beste-reactie-op-ons-absurde-leven~a4605265/  
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'Ambassadeurs zijn van levensbelang voor goede doelen', 
antwoordde  VU-hoogleraar filantropische studies Theo 
Schuyt (Gym-A, 1967) op de vraag waarom een conferentie 
over Aids zo veel internationale bekendheden trok. Juist 
deze ziekte weet veel sterren aan zich te binden. Volgens 
Schuyt (Het Parool, 23 juli 2018) komt dat door het zogehe-
ten Matteüs-effect: doordat bekende mensen zich verbon-
den aan de ziekte, waren anderen bereid dat ook te doen. 
'Dat zie je nu nog: als Bill Clinton naar Amsterdam komt, 
dan willen andere bekendheden ook komen'. Er zijn hon-
derden goede doelen en geld kun je maar eenmaal uitge-
ven.  De sterren zijn ook een certificaat van vertrouwen, 
stelt hij, verwijzend naar de marketingcampagne rond 
spierziekte ALS. 'Als het lukt om koningin Maxima door de 
Amsterdamse grachten te laten zwemmen om geld op te 
halen voor een ziekte, dan doe je vanuit marketingoog-
punt iets erg goed'. 

Tussen 1900 en 2018 reed tramlijn 10 door Amsterdam. Lijn 10 
was een tram met een cementfunctie, zegt tramdeskundige 
Adriaen Louman (Gym-A, 1974). Volgens Louman(Het Parool, 
21 juli 2018) liet lijn 10 andere lijnen beter functioneren. 'Niet 
de drukste lijn van de stad, maar tussen Westerpark en Ooste-

lijk Havengebied deed-ie de hele 
stad aan'.  Lijn 10, de oudste tram-
lijn van Amsterdam, werd echter 
slachtoffer van de nieuwe Noord/-
Zuidlijn, die vanaf eind juli door 
…ehh …onder de stad rijdt. Lou-
man, rechtendocent aan de Hoge-
school van Amsterdam, is bezig 
met een imposante serie boeken 
over Amsterdamse trams en bus-
sen. Dit jaar verschenen de delen 
over de Damraklijnen (lijn 4, 9, 16, 
24 en 25) en de Nieuwezijdslijnen 
(lijn 1, 2, 5, 11, 13 en 17). Deel 3 zal 
de Ringlijnen beschrijven, in deel 
4 de overige lijnen én enkele bus-
sen. 

Dat de universitaire studie Nederlands de afgelopen jaren veel aan populariteit verloren heeft, doet Nico-
laas-docent Mirjam Campo 'pijn in haar hart'. Ze reageerde (de Volkskrant, 22 september 2018) met een 
ingezonden brief. Haar werkplezier als docent Nederlands komt voort uit 'een grote liefde voor taal, lite-
ratuur en natuurlijk pubers', schrijft ze daarin. 'Zo las ik onlangs nog het prachtige gedicht Het huwelijk 
van Willem Elsschot met mijn zesdeklassers. Elsschot beschrijft een uitgeblust huwelijk, dat helaas bij veel 
6vwo'ers herkenning oproept. Daarna dachten de leerlingen na in hoeverre hun droom en daad van 
elkaar verschilden, naar aanleiding van de zeer bekende regel uit dit gedicht: 'Want tussen droom en 
daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren, en ook weemoedigheid, die niemand kan verkla-
ren.' Dat niet meer mensen hierover met jonge mensen zouden willen praten, is voor mij onvoorstelbaar'.

Nog steeds niet helemaal geaccepteerd, concludeert Het Parool (3 augus-
tus 2018) over de stand van zaken rond de positie van lhbt'ers in Neder-
landse tv-series of tv-films. Lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgen-
ders spelen nog steeds vooral bijrollen. Terug naar 2011, naar de eerste 
vrijpartij van twee mannen in een Nederlandse soap. Een van die mannen 
was Raynor Arkenbout (Havo, 2006) die Edwin speelde in Goede Tijden 
Slechte Tijden. In de scene met 'Lucas', gespeeld door Ferry Doedens, was 
niet meer te zien dan 'twee ontblote bovenlijven tussen een hoop bed-
dengoed', maar de reacties waren zeer wisselend. Een paar afleveringen 
later sloeg Edwins vader Lucas het ziekenhuis in –er werd nauwelijks gere-
ageerd. Arkenbout, zelf hetero, herinnert zich de scenes 'als heel span-
nend om te spelen'. Het verhaal draaide voor hem om verliefdheid, 'een 
universeel gevoel'. Hij schrok van de commotie en werd op straat zelfs 
nageroepen. 'Als mensen "he flikker" roepen, komt dat natuurlijk niet in 
de buurt van werkelijk homogeweld maar ik vond die agressie best hef-
tig'. 

Hij wordt de Willy Wortel van de radiotherapie 
genoemd, werkte drie decennia 'met hart en ziel' in 
Nederland aan baanbrekende medische appara-
tuur en verhuisde naar Engeland om daar verder te 
kunnen met zijn innovaties: Marcel van Herk (Ath-
B, 1978) is blijvend 'op jacht naar het hart van de 
tumor' (Trouw, 1 september 2018). Van Herk is de 
grondlegger van de beeldgestuurde radiotherapie. 
Collega's noemen hem wel eens geschift maar 'ik 
ben mijn tijd vaak vooruit'. Voorjaar 2018 kreeg hij 
de Impact Award van de Innovation Exchange 
Amsterdam. De jury noemde hem 'een wiskundige, 

Tegenwoordig is zijn innovatie bekend onder de 

it'er en engineer, een duizendpoot met een hart 
voor geneeskunde'. Knutselen aan computers deed 
hij al toen hij nog natuurkunde studeerde. 'Tot diep 
in de nacht. Het college van de volgende ochtend 
schoot er vaak bij in'. Maar de resultaten waren er: 
bij het AvL/NKI maakte hij al in de jaren 80 een elek-
tronische röntgencamera die vlak voor de bestra-
ling beelden maakte. Hij lag er in 1986 zelf onder, 
'als fotomodel'. 

naam Conebeam CT: een ct-scanner in combinatie met een bestralingsapparaat, waarmee bijvoorbeeld 
een longtumor ook tijdens het in- en uitademen kan worden gelokaliseerd. 'We wisten toen helemaal 
niet wat we in huis hadden', lacht hij. Van het apparaat worden er nu honderden per jaar verkocht. Van 
Herk verhuisde in 2015 naar Manchester waar hij de onderzoeksafdeling opnieuw moest opbouwen. Een 
mooie uitdaging: 'nergens zo veel longkanker in Engeland als in Manchester'. Momenteel doet hij vooral 
data-onderzoek, bijvoorbeeld naar de bijeffecten van kankerbehandeling. Van de prijs vindt hij vooral 
het beeld mooi. ́ Het is een schietschijf met een roos. Je moet die roos, het hart van de tumor, raken, anders 
komt-ie misschien terug'. 

Letselschadeadvocaat John Beer (HBS-a, 1970) heeft naar eigen zeggen 
'gemengde gevoelens overgehouden' aan de manier waarop voetbal-
club Ajax enkele maanden geleden toegaf dat voetballer Abdelhak 
'Appie' Nouri niet goed is behandeld na zijn hartaanval op het veld, 
zomer 2017. Beer staat de familie Nouri bij in hun pogingen bij Ajax alle 
informatie los te krijgen over de behandeling en het vervolg daarop. Hij 
zegt (Noordhollands Dagblad, 25 juni 2018) niets te begrijpen van de 
zogenaamde nieuwe feiten die Ajax eind juni presenteerde, onder meer 
een foto. 'Die foto hadden we gewoon van Google gehaald. En die uit-
draai van die hartslagmeter zat al in het dossier van Ajax zelf', aldus 
Beer. Dat Ajax de volle verantwoordelijkheid neemt, is volgens Beer voor-
al een opluchting. 'Ik besef dat het lastig is [voor Ajax] om gezichtsverlies 
te lijden. [..] Maar je moet ook in oplossingen denken. We kunnen nu 
eindelijk met Ajax in gesprek over de financiering voor thuisverzorging'. 
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'Ambassadeurs zijn van levensbelang voor goede doelen', 
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lijk Havengebied deed-ie de hele 
stad aan'.  Lijn 10, de oudste tram-
lijn van Amsterdam, werd echter 
slachtoffer van de nieuwe Noord/-
Zuidlijn, die vanaf eind juli door 
…ehh …onder de stad rijdt. Lou-
man, rechtendocent aan de Hoge-
school van Amsterdam, is bezig 
met een imposante serie boeken 
over Amsterdamse trams en bus-
sen. Dit jaar verschenen de delen 
over de Damraklijnen (lijn 4, 9, 16, 
24 en 25) en de Nieuwezijdslijnen 
(lijn 1, 2, 5, 11, 13 en 17). Deel 3 zal 
de Ringlijnen beschrijven, in deel 
4 de overige lijnen én enkele bus-
sen. 
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Rond de eeuwwisseling begon Siemon van den Berg 
(VWO, 2000), foto links, samen met klasgenoot Ray-
mond Kasiman (VWO, 2000), foto onder,  zijn eerste 
bedrijf: websites bouwen en hostingdiensten aanbie-
den. 'Het was een idee van onze wiskundeleraar. Tijdens 
de gymles besloten we te beginnen. We legden ieder 
vijfhonderd gulden in waarmee we aan de slag gingen', 
herinnert Van den Berg zich (Het Financieele Dagblad, 
14 september 2018). Hostingbedrijf NXS groeide uit tot 
een bedrijf met 'tweehonderd kasten met computers' 
en het werd steeds aantrekkelijker zelf een datacenter 
te beginnen. 

Van den Berg vond in concurrent TransIP een ideale partner, de 
bedrijven gingen samen in The Datacenter Group, waar bedrij-
ven , instellingen en overheden  hun servers plaatsen. Hij kocht 
zakenpartner Kasiman uit, die nu ceo is bij TransIP. In 2025 moet 
de TDCG een landelijk dekkend netwerk van tien datacenters 
hebben, zegt Van den Berg. Voor de recente overname van twee 
van die centra werd onlangs bij de ING een krediet van maar 
liefst vijftig miljoen euro verkregen. 'De markt gaat enorm snel, 
de behoefte aan datacenters groeit hard. Misschien moeten wij 
ook nog wel wat sneller gaan'. 

Deze maand krijgt 'oliebaron' Marcel van Poecke (Gym-B, 
1978) de leiding over de wereldwijde investeringen van de Ame-
rikaanse investeringsmaatschappij Carlyle. Dat bedrijf inves-
teert in energie, grondstoffen en infrastructuur. Van Poecke 
mag in zijn nieuwe functie beslissen over de 25 miljard dollar 
die Carlyle al heeft geïnvesteerd. Hij behoudt zijn functie bij 
het Carlyle International Energy Fund waar hij onlangs 100 hon-
derd miljoen dollar aan eigen geld in een nieuw fonds stak. 
Geld is geen probleem voor Van Poecke, schrijft Het Financieele 
Dagblad (9 november 2018) in een profiel. De krant schat zijn 
vermogen op 'vele honderden miljoenen euro's', vooral ver-
diend met de verkoop, in 2005, van het door hem zelf opgerich-
te raffinaderijconcern Petroplus aan Carlyle. 
Van Poecke studeerde na het Nicolaas een jaar aan de KMA en 
later bosbouw in Wageningen. Die studie legde 'de fundamen-
ten voor het ondernemerschap, de creatieve geest en een 

brede internationale blik op de maatschappij'. Shell vond hij altijd te klein. 'De kans dat je daar uiteinde-
lijk president wordt, is verschrikkelijk klein. Ik wilde per se in de stoel van de voorzitter zitten'. Dat lukte 
hem niet alleen bij Petroplus maar ook bij zijn eigen investeringsmaatschappij Atlas-Invest en nu dus bij 
Carlyle. Geld is belangrijk voor hem, zeggen intimi tegen het FD maar 'hij verliest de menselijke maat niet 
uit het oog'. Familieman Van Poecke (17 jaar getrouwd, zes kinderen uit twee huwelijken), een beetje 
mediaschuw aldus het artikel, doet zijn zaken het liefst achter de schermen. Zijn eigen geld investeert hij 
vooral in huizen op plekken waar hij veel de natuur in kan, zoals een groot landgoed in Zuid-Engeland, 
een villa in Florida en enkele golfbanen. Vorig jaar kocht hij nog een heuse wijngaard in Italië.

Wel Reünie? Geen Reünie!

Op de valreep van de jaarwisseling 2017-2018 riepen we verheugd en blij dat we een datum hadden 
gevonden voor de Grote Reünie, om het 70-jarig bestaan van de school te vieren. Zaterdag 6 oktober 2018 
zouden, zo hoopte én verwachtte het acht man/vrouw sterke organisatiecomité, mogelijk wel duizend 
oud-leerlingen, oud-docenten en oud-medewerkers van het St Nicolaaslyceum én de Pius mms/havo 
elkaar weer zien. Dat bezoekersaantal lag in de lijn van de vorige reünies (1400, 1010, 1100) –alleen de 

vorige reünie die in januari werd gehouden in plaats van oktober trok 500 bezoekers).  'Terug in oktober' 
zouden we weer oude cijfers kunnen scoren, dachten we. Zeker met een wat uitgebreider programma: 
sprekers, workshops, een stuk of tien docenten die Nog Een Keer Les wilden geven, en zelfs een dj. We 
bouwden zelfs een speciale website waar je kon aanmelden én direct betalen (met iDeal of creditcard) 
–helemaal up-to-date. Maar het bleek vergeefs. Ondanks alle communicatie (e-mail, website, facebook, 
linkedin) waren er twee weken vóór het evenement amper 150 aanmeldingen binnen. Waarop we heb-
ben moeten besluiten de reünie te cancelen. Met veel pijn in ons hart. Maar bij een reünie horen drukte, 
geroezemoes, muziek etcetera en dat lukt niet als er maar een enkeling door het gebouw dwaalt, op zoek 
naar klas- en schoolgenoten die niet komen. 

Wel Reünie .........
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Inmiddels zijn we een paar maanden verder, zijn de wonden gelikt maar is er nog steeds verbazing over 
het geringe aantal aanmeldingen. Was het de prijs? Die lag een halve euro (!)  hoger dan in 2008 toen er 
nog 1100 mensen kwamen. Was het vanwege het eten? Als een school zo lang bestaat, wonen vele oud-
leerlingen inmiddels (ver) buiten Amsterdam en die komen niet voor een paar uurtjes, weten we van eer-
dere reünies. Kort gezegd: wie ver weg woont, komt 's middags en vertrekt na het eten, wie in de buurt 
woont, kan mee-eten en tot 's avonds laat doorfeesten. Zo wás het altijd. Vanwege dat eten en de catering 
moest je je ook altijd van tevoren aanmelden. De cateraar wil immers ook weten wat hij kan verwachten, 
al was het maar om te voorkomen dat er te weinig eten of drinken is. Vergeet niet dat de kantine van de 
school geen normaal horecabedrijf is en dat voor speciale gelegenheden apart ingekocht moet worden. 
Maar hoeveel dan? Op de reünie-dag op goed geluk naar school gaan zonder aanmelding, was daarom 
ook nooit mogelijk. Hoe vervelend het ook klinkt, we moeten gewoon weten wie er komen. Denk ook aan 
verkeersbegeleiders, inzet van scholieren-van-nu bij garderobe en fietsenstalling en aan alle andere risi-
co's die er anno 2018 nu eenmaal aan het organiseren van een feest vastzitten –remember Project X? 
Kijkend naar de aanmeldingen, zien we dat er feitelijk in alle leeftijdsgroepen minder interesse was . Uit 

Hoe dan ook, het bestuur van Myrakel heeft met pijn in het hart moeten besluiten dat een reünie met zo 
weinig bezoekers geen doorgang kon vinden, los van alle financiële risico's. Het is niet anders, schreef 
iemand:  'de realiteit is de baas'. En die was harder dan ook wij hadden voorzien. Uiteraard zullen we in de 
aanstaande ledenvergadering ook stilstaan bij deze bittere pil. 

de examenjaren 70-90 was het aantal aanmeldingen een derde lager, uit de examenjaren 60 een kwart 
minder en uit de examenjaren 50 zelfs 90% minder. 
Reünie-moe? Geen band meer met de school? De laatste jaren merken we dat veel oud-leerlingen 'af-
haakten' bij de bouw van de nieuwe school. Zijn de herinnering aan je oude school vooral gekoppeld aan 
het schoolgebouw? Aan lokaal A11 waar je wiskunde had? Aan de luchtbrug tussen de B- en C-vleugel  die 
je nog gebouwd hebt zien worden? Aan het muzieklokaal schuin achter de boven-gymzaal? Aan die fiet-
senstalling waar je je eerste zoen had? 
Het nieuws over het niet doorgaan leidde vooral op facebook tot heftige discussies. Dat we niet genoeg 
aan promotie hebben gedaan, dat we het ánders moeten organiseren, dat 'inclusief eten' niet nodig was. 
Opvallend was dat een paar van de grootste criticasters zélf nog geen toegangskaart hadden 
gekocht…Maar (gelukkig) waren er ook die de hand in eigen boezem stopten en schreven dat ze zelf ook 
nog niet hadden gereageerd. 

Geen Reünie .........

Ben Pieters: Eens Nicolaas, altijd Nicolaas

En dan trouw je na je schooltijd met een leerlinge van je oude school, dan ga je er stage lopen , een zieke 
lerares vervangen en er later zelfs een tijdje lesgeven. Dan gaan, nog later, ook je eigen kinderen naar dat 
St Nicolaaslyceum en voer je 10-minuten gesproken met docenten die je nog van vroeger kent. En dan 
vertel je bij beroepenvoorlichting ook nog eens over je vak –tja, dan kun je wel stellen dat die school je 
hele leven bij je blijft. 

Ben Pieters (Gym-a, 1979) is 
'meercameraregisseur' bij 
Endemol, en het Nicolaasly-
ceum is in zijn leven nooit 
ver weg, ook al ziet hij nau-
welijks nog klasgenoten. 
Joost Kenter sprak uitge-
breid met hem en vroeg hem 
natuurlijk als eerste wat nou 
een meercameraregisseur is. 
Lachend vertelt Ben dat hij 
gewoon regisseur is maar 
dan met een hoop schermen 
voor zijn neus. "Soms wel 
meer dan veertig, bijvoor-
beeld bij grote of belangrij-
ke voetbalwedstrijden. Op 
die schermen komen de beel-
den binnen, ik kies als regis-
seur daaruit wat jij en alle 
andere kijkers op televisie 
zien". 
Hij is in dienst van Endemol, 
dat alle sportprogramma's 

"Ik begon bij Endemol als redacteur van tv-programma's. Dat ging best gek. Ik was docent op een school in 
Bussum en sprak bij een 10-minutengesprek een keer met een ouder die weer contacten had in de televi-
siewereld. Ik kon daar halverwege het schooljaar al terecht maar heb die baan uitgesteld tot het begin van 
het nieuwe schooljaar. Ik vond dat ik mijn leerlingen niet tijdens het jaar in de steek kon laten. In de tv-
wereld vonden ze dat maar gek". 

Maar het onderwijs bleef trekken. Ben schreef zich daarom in voor de Lerarenopleiding, deed daar Neder-
lands en Geschiedenis en regelde een stage op het Nicolaas. Bij NE-docent Bert Janmaat. "Ik heb ontzet-
tend veel van hem geleerd en de tijd van mijn leven gehad". Toen twee meisjes bij Ben in de les met uitge-
sneden truitjes vooraan kwamen zitten, werd hij getest, voelde hij. 'Dames, ik vind alles goed, maar niet 
hier', zei Ben tegen de meiden waarna de spanning gebroken was.  

Joost en Ben halen schoolherinneringen op. "Ik ging elke dag met heel veel plezier naar het SNL. Wat wil, 
we hadden elf meisjes en twee jongens in onze klas. En ik heb eigenlijk alleen maar les had van leuke 
docenten.  Mevrouw Steenbergen bijvoorbeeld. We moesten daar 'Boule de Suif' lezen, van Guy de Mau-
passant. In het Nederlands heette dat boek 'Bommeltje'. Toen ze bij een mondelinge boekbespreking als 

Hij verving een tijdje, onbevoegd, de zieke SNL-docente Kitty Jans en haalde in 1985 zijn diploma. Een eer-
ste onderwijs-baan voerde hem naar Beverwijk. Het was de tijd dat veel leraren alleen maar jaarcontrac-
ten kregen. Ben gaf les op het Nicolaas, in Haarlem en Bussum, waar hij uiteindelijk een vaste aanstelling 
kreeg. En toen kwam dat gesprek over de tv-wereld …

maakt die Fox uitzendt: live voetbalwedstrijden, de talkshow Natafelen van Kees Jansma, andere studi-
oprogramma's over voetbal. Maar hij voert ook de regie over het bekende Een Tegen Honderd en de live 
prijsuitreikingen van de postcodeloterij bij het programma Miljoenenjacht. 

Jaren daarvoor was Ben in het onderwijs beland na een mislukte studie Slavische Talen en wat horeca-
werk. Na het eindexamen lonkte hem vooral het onderwijs. Hij wilde voor de klas staan, maar er was in die 
tijd, begin jaren tachtig, nauwelijks werk. Een studie Slavische talen bood mogelijkheden, dacht hij. "Ik 
had op de lagere school ooit een jaar overgeslagen en zat dus in de studiebanken met allemaal andere 
studenten die minimaal een jaar ouder waren. Ik kreeg geen aansluiting en stopte na een paar maanden". 

Ben Pieters en echtgenote Adelheid Nouwen
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Inmiddels zijn we een paar maanden verder, zijn de wonden gelikt maar is er nog steeds verbazing over 
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Geen Reünie .........
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Ben Pieters als regiseur

Nicolaas NU

Het project TransTaalKinderen is gericht op kinderen die vertalen voor hun ouders. Die rol blijft vaak 
onzichtbaar maar is o zo belangrijk. De kids openen deuren, vullen formulieren in en bellen naar instan-
ties. Gewoon, tussen het voetballen, onder het huiswerk maken door en ook als ze vlogs kijken. 
Vijftien kinderen die als vertaler fungeren in hun gezinnen, staan centraal in het project. Een van hen is 
Valentina Caporossi (15), leerlinge van 4 Havo. Ze heeft het een stuk drukker nu haar oudere zussen een 
jaar geleden het huis verlieten.  Haar Colombiaanse moeder kwam zeventien jaar geleden naar Amster-
dam. Valentina is geboren en getogen in Amsterdam maar spreekt thuis (Het Parool, 22 november 2018) 
met haar moeder Spaans. 'Mijn moeder vraagt mij dagelijks om voor haar te vertalen. Dan kijk ik televisie 
en vraagt ze wat iets betekent'. Valentina vindt dat ze socialer geworden is door het vertalen. 'Als we 
gaan winkelen en ik zie een mooi shirtje in de verkeerde maat, zegt mijn moeder dat ik het even vragen 
moet. Ik moet vaker mensen aanspreken dan als je moeder dat voor je kan doen. Ook is mijn woordenschat 
gegroeid. Ik lees in sommige brieven woorden waarvan ik geen idee heb wat ze betekenen. Dan googel ik 
even en dat weet ik dan ook weer'. Voor haar moeders taakontwikkeling is het natuurlijk beter om (sa-
men) Nederlands te spreken, 'maar ik wil dat zij zich ergens thuisvoelt en [..] zich thuis kan uiten met woor-
den die ze wel goed kent'. 
Valentina was 11 september jl ook te horen in Met het Oog Op Morgen. 

h�ps://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/471300-kinderen-die-als-vertaler-
optreden-voor-hun-ouders 

Nicolaas NU: Solidariteitsfonds voor leerlingen-van-nu

In de onderwijsvisie van de school gaat het om de waarden 'zelfstandig, verantwoordelijk en sociaal betrok-
ken'. De school 'gelooft in een samenleving waarin we elkaar helpen en respecteren'. Deze overtuiging, voor 
oud-leerlingen kan dat geen verrassing zijn, vindt zijn wortels in de geschiedenis van de school. Van oudsher 
is het Nicolaaslyceum een echte Amsterdamse school waar leerlingen – hoe verschillend ook – welkom zijn en 
de kans krijgen een waardevol diploma te behalen. De schoolleiding vindt al een tijdje dat de verantwoorde-
lijkheid van de school en de sociale betrokkenheid verder gaat dan alleen klassikaal onderwijs. Ook de 
Amsterdamse leerling wiens ouders niet of minder makkelijk in staat zijn de kosten te betalen van extra acti-
viteiten, lessen of plusklassen, moet kunnen meedoen. Voor sommige ouders is het vrijwillige schoolgeld al 
een hele hoop geld, voor leerlingen die een plusklas willen volgen of op een reis mee willen, gaat het soms 
om een onoverkomelijke hoop geld. Sportplus of Tweetalig onderwijs kost per jaar 285 euro extra, een reisje 
al gauw meer dan 300 euro. 'We willen niet dat deze kosten een onzichtbare selectie vormen', vindt rector 
Joséphine Rutten. De school gaat daarom jaarlijks een bedrag in de begroting opnemen om ouders tege-
moet te komen. En Myrakel wil daarbij helpen! 
Leerlingen die om een of andere reden niet kunnen meedoen aan bepaalde activiteiten, lessen of plusklas-
sen, zullen door Myrakel ondersteund worden – powered by Myrakel!  Uiteraard niet zonder tegenprestatie, 
bijvoorbeeld een verslag voor de SNL-Binder, een bepaalde onderzoeksopdracht naar een stuk Nicolaas- (of 
Pius!) geschiedenis  dan wel een bijdrage aan de ontwikkeling en uitbouw van onze website.  Daartoe hoe-
ven we geen aparte stichting op te richten, geen ANBI-status of wat dan ook te hebben, maar wel toestem-
ming van de leden. Zolang de Myrakelse bijdrage relatief beperkt blijft én de tegenprestatie een Myrakels 
verband heeft, is geen aparte juridische constructie nodig. Myrakel juicht het initiatief van de school van 
harte toe! 
Overigens: Leden van Myrakel kunnen hiertoe ook giften schenken. Deze giften zijn onder bepaalde voor-
waarden ook aftrekbaar voor de belastingen. Belangrijk is dat het geen eenmalige maar een periodieke gift 
is. Zoek op Belastingdienst.nl  naar 'Periodieke gift in geld' voor meer informatie. 

De school zelf vierde wél dat ze 70 jaar bestond. Op 25 september 
jl was er van alles te doen voor leerlingen en docenten. De leer-
lingen waren ’ middags vrij en kregen buiten allemaal gratis ijs. 
Alle medewerkers gingen 's middags zeilen op het IJsselmeer, in 
een klassiek tjalkjacht genaamd Willem Barentsz. Juni 2019 
wordt het jubileumjaar afgesloten met een speciale sport- en 
speldag voor alle leerlingen en medewerkers. 

Achttien jaar geleden richtte Ben met enkele collega's 
een Goede Doelen Stichting op: Endemol Shine for Kids 
(ESFK).  "Met ESFK ondersteunen we allerlei stichtingen 
en initiatieven die zich inzetten voor kinderen in Neder-
land die het nodig hebben en kleine projecten, vaak 
onbekend, voor zieke kinderen. Dat zijn kinderen die 
onder de armoedegrens leven, uit huis zijn geplaatst, 
misbruikt zijn".

 http://www.endemolevents.nl/Paginas/Care-for-kids.aspx  

eerste de vraag stelde hoe de hoofdpersoon van boek heette, en ik 'Bommeltje' antwoordde, kon ik gelijk 
vertrekken. Ik mocht pas terugkomen als ik het boek gelezen had … Ook pater Van der Vleuten maakte 
indruk. "Voor een mondeling examen stelde ik voor om de Russische Revolutie te bespreken, om de pater 
te shockeren. Hij zou daar als katholiek wel weinig van weten, gokte ik. Van der Vleuten liet me het hele 
examen praten, stelde eigenlijk geen enkele vraag en ik kreeg een negen!"
In het geschiedenislokaal sloten ze Van der Vleuten eens op. "Met een aantal kompanen hadden we alle 
ramen gebarricadeerd. Toen de pater het lokaal betrad, hebben we achter hem de deur op slot gedraaid 
en zijn we weggelopen. Na een half uur hebben we hem bevrijd. Hij was heel boos. De volgende les heb-
ben we dat met taart goedgemaakt".

" I n  P a r i j s  b i j  e e n 
schoolreisje ben ik trou-
wens nog een keer 
opgepakt door de poli-
tie. Ik zat met mijn voe-
ten in een fontein, het 
was superheet die dag. 
Wiskundedocent Pieter 
Groot waarschuwde 
me nog maar in no time 
waren er twee agenten 
bij die me meenamen 
naar het bureau. Twee 
uur heb ik daar vastge-
zeten!"
Ook de schoolfeesten 
staan hem nog bij: 
alleen maar pret, geen 
drugs, geen alcohol. 
"Het Groot Gebeuren 
was fantastisch, even-

Aan heel veel docenten uit die tijd heeft hij goede herinneringen, in het bijzonder aan Tom van der Meijs 
(LO), Agnes Snitker (Nederlands) –"wat was dat een leuke vrouw" – en aan die andere geschiedenis-pater, 
Van de Wansem, die "vreselijk goed kon vertellen". Ook Lujber (Latijn en Grieks) springt naar voren. "Ik 
weet nog dat het invullen van je naam bij het Centraal Schriftelijk het cijfer 1 opleverde. Bij mijn examen 
Grieks schreef ik daarom bovenaan: 'beste mijnheer Lujber, door mijn naam in te vullen ben ik hierbij 
geslaagd'. Dat was inderdaad het geval omdat ik veel compensatie had". 

als Fiasco, het docentencabaret bij de diploma uitreiking".

Ach, dat Nicolaas. "Het waren zes geweldige jaren, alleen maar goede herinneringen". Ben ontmoette 
jaren later zijn latere vrouw Adelheid Nouwen (Havo, 1991). Met zijn eigen klasgenoten heeft hij geen 
contacten meer, wel met die van Adelheid. Via zijn werk bij Endemol kruist hij regelmatig het pad van de 
gezusters Suzanne en Monique Klemann.

"Maar omdat mijn dochters nu op het 
Nicolaaslyceum zitten, kom ik er nog 
steeds regelmatig, voor die 10-
minutengesprekken. En als er een 
avondje beroepenvoorlichting is, 
vertel ik over mijn werk". 
Dat werk voerde hem inmiddels over 
de hele wereld, als itemregisseur en 
locatieregisseur. De laatste jaren is hij 
wat meer thuis, vlak bij de studio's. 
"Ik ben een bevoorrecht mens. Ik heb 
werk dat velen zouden willen, ga 
altijd met plezier naar mijn werk, kan 
dat zelfs fietsend doen. Denk echter 
niet dat je van tv rijk wordt en de hele 
dag lallend op een matras ligt: ik heb 
een normaal salaris".  
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te shockeren. Hij zou daar als katholiek wel weinig van weten, gokte ik. Van der Vleuten liet me het hele 
examen praten, stelde eigenlijk geen enkele vraag en ik kreeg een negen!"
In het geschiedenislokaal sloten ze Van der Vleuten eens op. "Met een aantal kompanen hadden we alle 
ramen gebarricadeerd. Toen de pater het lokaal betrad, hebben we achter hem de deur op slot gedraaid 
en zijn we weggelopen. Na een half uur hebben we hem bevrijd. Hij was heel boos. De volgende les heb-
ben we dat met taart goedgemaakt".

" I n  P a r i j s  b i j  e e n 
schoolreisje ben ik trou-
wens nog een keer 
opgepakt door de poli-
tie. Ik zat met mijn voe-
ten in een fontein, het 
was superheet die dag. 
Wiskundedocent Pieter 
Groot waarschuwde 
me nog maar in no time 
waren er twee agenten 
bij die me meenamen 
naar het bureau. Twee 
uur heb ik daar vastge-
zeten!"
Ook de schoolfeesten 
staan hem nog bij: 
alleen maar pret, geen 
drugs, geen alcohol. 
"Het Groot Gebeuren 
was fantastisch, even-

Aan heel veel docenten uit die tijd heeft hij goede herinneringen, in het bijzonder aan Tom van der Meijs 
(LO), Agnes Snitker (Nederlands) –"wat was dat een leuke vrouw" – en aan die andere geschiedenis-pater, 
Van de Wansem, die "vreselijk goed kon vertellen". Ook Lujber (Latijn en Grieks) springt naar voren. "Ik 
weet nog dat het invullen van je naam bij het Centraal Schriftelijk het cijfer 1 opleverde. Bij mijn examen 
Grieks schreef ik daarom bovenaan: 'beste mijnheer Lujber, door mijn naam in te vullen ben ik hierbij 
geslaagd'. Dat was inderdaad het geval omdat ik veel compensatie had". 

als Fiasco, het docentencabaret bij de diploma uitreiking".

Ach, dat Nicolaas. "Het waren zes geweldige jaren, alleen maar goede herinneringen". Ben ontmoette 
jaren later zijn latere vrouw Adelheid Nouwen (Havo, 1991). Met zijn eigen klasgenoten heeft hij geen 
contacten meer, wel met die van Adelheid. Via zijn werk bij Endemol kruist hij regelmatig het pad van de 
gezusters Suzanne en Monique Klemann.

"Maar omdat mijn dochters nu op het 
Nicolaaslyceum zitten, kom ik er nog 
steeds regelmatig, voor die 10-
minutengesprekken. En als er een 
avondje beroepenvoorlichting is, 
vertel ik over mijn werk". 
Dat werk voerde hem inmiddels over 
de hele wereld, als itemregisseur en 
locatieregisseur. De laatste jaren is hij 
wat meer thuis, vlak bij de studio's. 
"Ik ben een bevoorrecht mens. Ik heb 
werk dat velen zouden willen, ga 
altijd met plezier naar mijn werk, kan 
dat zelfs fietsend doen. Denk echter 
niet dat je van tv rijk wordt en de hele 
dag lallend op een matras ligt: ik heb 
een normaal salaris".  
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Aan deze Binder werkten mee

Koos van Langen 
Loek van Nus

Joost Kenter René Leijen
Tom Paffen
Leon de Rooij

In Memoriam: Dave Mantel

Vlak voor de deadline van deze Binder bereikte ons het nieuws 
dat acteur Dave Mantel (Havo, 2000) is overleden. Dave werd 
slechts 37 jaar oud. Hij werd vooral bekend door zijn rol als 
homoseksuele rechercheur Menno Kuiper in Goede Tijden 
Slechte Tijden maar hij was ook te zien in de film Spijt!, de tv-
serie Dokter Tinus, de musical The Bodyguard en in The Passion. 
Zijn rol in GTST werd taboedoorbrekend genoemd: in het sei-
zoen 2013-2014 speelde Dave rechercheur Menno Kuiper en 
trouwde hij met Lucas –het eerste homohuwelijk in een Neder-
landse soap! Opvallend is dat, in dezelfde soap, enkele jaren 
eerder ook de eerste vrijpartij van twee mannen in een Neder-
landse soap te zien was en dat daarbij ook een Nicolaas-
connectie zat: Lucas speelde die scene met oud-leerling Raynor 
Arkenbout (Havo, 2006)  - zie elders in deze Binder. 

Algemene Ledenvergadering 2019

2. Goedkeuring verslag ALV 2018

We hopen in een uurtje klaar te zijn. Vanaf 21 uur kunnen we dan 'afzakken' naar het Atrium waar de jaar-
lijkse oud-leerlingensoos, georganiseerd door de school en níet door Myrakel, kan losbarsten. Hiervoor is 
geen aanmelding vereist, wel een toegangsprijs. 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op vrijdag 18 januari 2019. Vanaf 20 uur bent u 
van harte welkom in de docentenruimte van de school. De agenda is als volgt: 

5. Bestuurssamenstelling 2019 en verder

8. Rondvraag en sluiting

1. Opening en mededelingen

3. Jaarverslag / financieel verslag (de stukken liggen op de vergadering ter inzage)
4. Verslag kascommissie plus décharge bestuur

6. 'Steunfonds' Nicolaasleerlingen (zie elders in deze Binder)
7. Terugblik Reünie 2018

Korte toelichting bij punt 6: Elders in deze Binder heb je kunnen lezen over het geplande 'steunfonds'. 
Daarvoor is geen aparte juridische constructie nodig, maar wel toestemming van de leden. Het bestuur 
vraagt de leden daarom toestemming om in voorkomende gevallen 'Myrakels geld' te besteden aan deze 
doelgroep. Daartoe zal een format ontwikkeld worden om de Myrakel-bijdrage mogelijk te maken: een 
A4-tje met naam, bedrag, doel, bijdrage school, bijdrage Myrakel én de tegenprestatie van de leerling. En 
een stempel Powered by Myrakel natuurlijk! 
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De ‘Snelbinder’ is een uitgave van de Oudleerlingen-vereniging 
van het St. Nicolaaslyceum en de St. Pius-MMS te Amsterdam.  
Myrakel werd opgericht 22 februari 1989.

   3823 KL Amersfoort
   Tel. 06 - 413 769 74

Joost Kenter (lid)

Redactie   redactie@myrakel.nl

Koos van Langen (Lay-out) koos.van.langen@myrakel.nl

Bestuur   bestuur@myrakel.nl

Lidmaatschap

Website Myrakel  www.myrakel.nl

Leon de Rooij (Penningmeester) leon.de.rooij@myrakel.nl

Website St. Nicolaaslyceum     www.nicolaas.nl

Monique Reeders (Ledenadministratie)

  

René Leijen (Voorzitter) rene.leijen@myrakel.nl

Colofon

   Byzantium 14

René Leijen (Hoofdredacteur) rene.leijen@myrakel.nl

Betalingen s.v.p. op rekeningnummer 359877,

Vermeld bij correspondentie altijd je abonneenummer (Zie 
adressticker!).

Let op: Myrakel stuurt géén acceptgiro's.
€ 12,-- (zonder machtiging).

tnv Oud LLV Myrakel St Nicolaaslyceum, Diemen.

IBAN: NL60INGB0000359877
BIC: INGBNL2A

De incasso van de contributie vindt jaarlijks in 
januari/februari plaats. Is je Myrakels getal (zie adres-
sticker!) lager dan het huidige jaar, dan is je contributie 
nog niet betaald.

Opzeggen van je lidmaatschap kan door het sturen van 
een mail naar bestuur@myrakel.nl. Je lidmaatschap 
eindigt dan aan het eind van het kalenderjaar waarover je 
contributie hebt betaald

Lidmaatschap kost jaarlijks € 10,-- (met machtiging) of

MYRAKEL

De dag dat deze Binder op de post ging, is er een 
mailtje gestuurd naar iedereen waarvan we een 
goed (lees: actief) e-mailadres hebben. Heb jij 
geen mailtje ontvangen, stuur dan je goede e-

mailadres naar  zodat onze admin@myrakel.nl
administratie weer up-to-date is. 

Verzoek van de administratie

Myrakel kent nog maar een stuk of twintig 'wanbe-
talers'. Die weten dat zelf het beste: is het Myrakels 
getal op de envelop waarin deze Binder zat, lager 
dan 2018, dan ben jij er een! Maak dan voor 1 janua-
ri 2019 de verschuldigde contributie –12 euro per 
jaar– over op rekening NL60 INGB000 0359877 tnv 
Oud LLV Myrakel Sint Nicolaaslyceum. Of machtig 
de vereniging, dat scheelt in contributie 2 euro.
 
Heb je een machtiging afgegeven en is het Myra-
kels getal op de envelop toch kleiner dan 2018, dan 
wordt de contributie van alle achterstallige jaren 
tegelijk geïncasseerd met die voor 2019. Heb je het 
afgelopen jaar een andere rekening gekregen, 
stuur deze gegevens dan even naar

Verzoek van de penningmeester

  . admin@myrakel.nl



S
c
re

e
n

s
h

o
t G

o
o

g
le

 E
a
rth

 d
.d

. 0
1
-0

6
-2

0
1
7

O
u

d
e
 s

c
h

o
o

lg
e
b

o
u

w
 S

in
t N

ic
o

la
a
s
ly

c
e
u

m
 1

9
5
5
-2

0
1
2


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4



