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Aan alle PB-HBS reünisten   

 

Enige tijd geleden heb je belangstelling getoond voor de reünie van de Prins Bernhard HBS 

(1958-1972) op 27 september a.s. Het bestuur van de Stichting Reünisten Prins Bernhard 

HBS is het afgelopen jaar druk bezig geweest met de organisatie. Via de website  

www.pb-hbs.nl heb je de vorderingen kunnen volgen. We zijn nu zover, dat we graag je 

concrete aanmelding willen ontvangen. Hiervoor dient het bijgevoegde inschrijfformulier.  

 

Onderstaand alle belangrijke / praktische punten op een rijtje.  
 
Wanneer en waar 

Datum: 27 september 2008 

Tijd: 14.00 – 23.00 uur 

Plaats: Kennemer College, Büllerlaan 2, 1945 SR Beverwijk 

 

Kosten 

De kosten zijn vastgesteld op € 60,00. Uiteraard maar € 50,00 voor degenen die al een 

tientje opstartkosten hebben voldaan. Voor dit bedrag krijg je wel iets! Het volgende wordt 

ervan bekostigd: 

• Alle te nuttigen hapjes en drankjes, alsmede een chinees buffet 

• Huur van een vakkracht en materiaal (serviesgoed e.d.) voor de catering 

• Huur en aankleding van de locatie 

• Beveiliging en verzekering 

• Badges en ‘programmaboekjes’ 

• Huur transportbusjes station-locatie v.v. 

• Cadeaubonnen voor vrijwilligers 

• In stand houden van de website voor langere tijd 

• En ‘last but not least’… oud-docenten zijn te gast, we houden ze dus vrij.    

Het reüniebedrag, eventueel vermeerderd met € 10,= voor het herinneringsboek, kan worden 

overgemaakt op bankrekeningnr. 12.59.33.843 t.n.v. Stichting Reünisten Prins Bernhard 

HBS, Heemskerk,  o.v.v. ‘reünie 2008’, voornaam en familienaam waaronder je op school 

bekend was. Facultatief: en ‘herinneringsboek’. 

Voor de “buitenlanders” nog de toevoeging: 

IBAN-nummer: NL19 RABO 0125 9338 43 /  Swift-code: RABO NL 2U  

De ontvangst van je betaling maakt je aanmelding definitief! 

Vormen de financiën een probleem, neem dan een bestuurslid in vertrouwen, door hem/haar 
een mailtje te sturen (respectieve voornaam@pb-hbs.nl). Het reüniebedrag mag geen 
belemmering zijn voor gewenste deelname.  
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Globaal Programma  

14.00 uur – 15.00 uur inloop met koffie / thee met iets erbij 

15.30 uur welkomstwoord en toost (met het door Klaas Groen aangeboden 

drankje) 

Daarna gaat “vergunning A” in 

circa 18.00 uur chinees buffet 

23.00 uur einde (geen toegift) 

 

• Vrijwel alle tijd zal beschikbaar zijn voor hernieuwde kennismaking en het ophalen van 

herinneringen e/o bijpraten 

• Er zal een rouleersysteem zijn voor groepjes jaargangen, zodat men elkaar eenvoudiger 

kan vinden 

• Er zal muziek – uit de schooltijd - op de achtergrond zijn 

• Er is een scherm waarop een video van de heer Kamerik te zien zal zijn en waarop de 

website getoond kan worden 

 

En verder 

De kantine – grenzend aan het atrium - is (grotendeels) gereserveerd voor oud-docenten, 

omdat daar tafels en stoelen staan en wordt opgenomen in het rouleersysteem voor de oud-

leerlingen. 

 

Wat op de PB in de Venusstraat niet mocht, mag ook op het Kennemer College niet… Roken! 

Buiten nóg wel… 

Bereikbaarheid 

Openbaar vervoer:  
Trein naar NS-station Beverwijk. Vandaar ‘regiolijner’ 73 van Connexion, richting Uitgeest, in 

een kwartierfrequentie (-.02, -.17, -.32, -.47). Rijtijd 6 minuten tot halte Hilbersplein. Vanaf 

die halte is de looptijd naar het Kennemer College 4 minuten. 

Eigen vervoer: 
Aangekomen in Beverwijk, naar Alkmaarseweg. Vanuit het noorden linksaf, vanuit het zuiden 

rechtsaf de Büllerlaan inslaan. Bij de nabijgelegen sporthal is voldoende parkeergelegenheid.  

NB: houd rekening met drukte naar Beverwijk i.v.m. bezoekers “Zwarte Markt” aldaar. 

Meerijden? 
Kom je met de auto en ben je in de gelegenheid één of meerdere reünie-gangers mee te 

nemen, meld dit dan op het inschrijfformulier. Datzelfde geldt wanneer je graag met iemand 

mee zou willen rijden. Te zijner tijd hoor je van ons wie in jouw regio vervoer aanbiedt c.q. 

vraagt. 
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Overnachten 

Mogelijk in Stayokay Slot Assumburg, Tolweg 9, 1967 NG Heemskerk  

Kosten ca.  € 22,00 p.p. voor een kamer met meerdere bedden of ca. € 50,00 voor een 

eenpersoonskamer, inclusief ontbijt. Zelf regelen, zie aankondiging binnenkort op de website. 

 

Meenemen naar de reünie 

Je allerbeste humeur en je leukste herinneringen aan je schooljaren! 

Een recente pasfoto om op de presentielijst te plakken. 

 

Herinneringsboek 

Het is de bedoeling een herinneringsboek te maken. Hierin zullen in elk geval alle klassefoto’s 

worden opgenomen en een deel van de websiteteksten. Het boek zal € 10,00 gaan kosten. Op 

het inschrijfformulier kun je aangeven of je het boek wilt ontvangen. Betalen: zie boven.  

 

Foto’s en film reünie 

Leen Koper en Robert Schoondergang zullen de foto’s en filmbeelden, die tijdens de reünie 

gemaakt worden, op een DVD zetten. Bestellen via het inschrijfformulier.  

Kosten: € 6,50 (incl. porto). Betalen tijdens de reünie. 

 

Gevraagd: vrijwilligers 

Om de kosten zoveel mogelijk binnen de perken te houden, zoeken we vrijwilligers voor 

allerlei werkzaamheden tijdens de reünie. Heb je (klein)kinderen, andere familieleden of 

vrienden, die het leuk vinden om te helpen met onderstaande werkzaamheden en tussen de 

bedrijven door de mogelijkheid te krijgen een kijkje te nemen in jouw verleden, dan kun je 

dat melden via het inschrijfformulier. We kunnen vrijwilligers gebruiken voor: 

- de aanmeldbalie en de uitgifte van naambadges 

- het serveren van koffie en thee, hapjes en drankjes 

- de bediening van de tap 

- hulp bij het uitserveren van het buffet 

- schoonmaak / opruimen tijdens de reünie 

- schoonmaak na afloop 

- pendelbusje rijden van/naar station Beverwijk (geldig rijbewijs hebben!) 

De beloning bestaat uit: onuitsprekelijke dank en een IRIS-cheque! 

 

 

Kopieer het inschrijfformulier (z.o.z) na invulling en stuur het dan vóór 1 september 2008 

op. Je hebt dan alle informatie van de brief nog bij de hand. 
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Inschrijfformulier reünie Prins Bernhard HBS  
 

Naam ………………………………………………………………………………………………. 

adres ……………………….……………………………………………………………………… 

postcode ……………………. woonplaats ….………………………………………… 

tel. …………………………... e-mailadres ……………………………………………… 

neemt deel aan de reünie van de Prins Bernhard HBS op 27 september 2008 

□ wil het herinneringsboek ontvangen en heeft daarvoor € 10,00 bijgeteld 

heeft € ………………  gestort op bankrekening nr. 1259.33.843 t.n.v. Stichting Reünisten Prins 

Bernhard HBS, Heemskerk. 

 

Eten en drinken: 

□ dieet, nl.:  ………………………………………………. 

Vervoer en verblijf: 

□ zou graag met iemand meerijden vanuit …………………………………………… 

□ kan eventueel ……. personen meenemen vanuit ………………………………… 

□ vervoer vanaf en naar NS-station Beverwijk / Stayokay Assumburg (alleen zaterdag)  

□ wil overnachten in Stayokay Assumburg en regelt dit zelf (zie binnenkort op de website)  

Beeldmateriaal: 

□ wil de foto/film DVD ontvangen (betaling wordt buiten bestuur om geregeld) 

 

□ meldt …………………………………………… (e-mail: ………………..………………………….) aan als vrijwilliger voor  

(bij voorkeur meer dan één vakje aankruisen i.v.m. soepele indeling van vrijwilligers) 

□ de aanmeldbalie en de uitgifte van naambadges + opruimen/schoonmaak na afloop 

□ ‘pendelbus’ rijden + opruimen/schoonmaak na afloop 

□ het serveren van koffie en thee, hapjes en drankjes met bijbehorend opruim- en 

schoonmaakwerk 

□ de bediening van de tap met bijbehorend opruim- en schoonmaakwerk 

□ het uitserveren van het buffet met bijbehorend opruim- en schoonmaakwerk 

□ overige schoonmaak en opruimen tijdens de reünie 

Dit formulier vóór 1 september 2008 per post sturen aan het secretariaat. Het adres 

is: Mesdaghout 107, 8072 JH Nunspeet. Een scan van het ingevulde formulier e-mailen 

naar betty@pb-hbs.nl mag ook. 


