Verslag reünie Ex Fiori 10 november 2018
Ben opende de reünie met een welkomstwoord waarin hij eerst uitlegde waarom er in 2017
geen bijeenkomst is geweest. Vervolgens herdacht hij de overleden oud-collega’s en heette
daarna de nieuwe leden van ex Fiori van harte welkom bij de club. Hij deelde mede dat hij
stopte met het voorzitterschap van ex Fiori en hij de hamer op de bestuursvergadering van
aanstaande januari zou overdragen aan Huug Tielemans .
Na de opening stelde de huidige rectrix van de school , Astrid Buis, ons op de hoogte van
de doelstellingen van het Fioretti Sportlaan en de stand van zaken. Ze liet zien dat de school
succesrijk is en dat de leerlingen het een prettige school vinden om te komen.
Na Astrid betrad Daan Schuijt het spreekgestoelte en vertelde ons over de
ontstaansgeschiedenis van het Fio. Interessant te horen was dat er allerlei politieke
machinaties die er aan de dag gelegd werden om het Fio in Lisse te krijgen en niet in
Noordwijk. Mevrouw Terwijn vulde het verhaal van Daan aan met saillante details; ook
Martien Bergman wist nog het een en ander uit die tijd te vertellen.
Daarna was het echt wel lunchtijd: heerlijk soepje, natuurlijk zachte broodjes kroket, melk en
wijn bij de harde broodjes ham en kaas.
Na de lunch tijd voor Dennis van Wieringen die ons in een onderhoudend verhaal
meevoerde door de geschiedenis via de visuele, audio-visuele en later computer gestuurde
leermiddelen, zo de toekomst in met de sociale media en de virtual reality in hun rol in het
onderwijs.
Daarna quiztijd, gepresenteerd door Harry Spruijt, Ben Koster en Ingrid v.d Kasteele die de
spanning er aardig in wisten te houden. Gesprekken in de trant van “weet je nog wel oudje,
het ligt voor op mijn tong en goh, dat ik dat toch vergeten ben” zinderden enthousiast door de
zaal, waarbij er soms mensen waren die vergaten dat de goede antwoorden niet al te luid
moesten worden geroepen. De winnende groep ging naar huis met een fles wijn onder de
arm.
Tijdens de bijeenkomst bracht Huug een boek met het prachtige werk van Jack Prins onder
de aandacht. Het boek kan via hem aangeschaft worden. Ook Martien heeft een boek
gemaakt waarin hij vertelt over zijn leven en de grote rol die het Fio daarin gespeeld heeft;
zeer lezenswaardig.
Tot slot: de techniek deed het prima zodat alle onderdelen perfect verliepen. Onze speciale
dank gaat uit naar Boudi v.d. Klauw, die op de achtergrond en met de hulp van Ingrid de
voorbereiding en begeleiding van de reünie, editie 2018, mede tot een succes gemaakt
heeft.
Hopelijk tot het volgend jaar.
Karel Zwetsloot
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