Verslag reünie van EX Fiori op zaterdag 29 oktober 2016
Rond een uurtje of 11 druppelden de reünisten binnen. Zij werden door Henk Buijs bij de deur
ontvangen, alwaar ook nog enkelen enige financiële handelingen moesten verrichten. Maar die
mochten de pret niet drukken want even verder rond de uitgiftebalie van het Fihol stond iedereen
onder het genot van een kop koffie of thee met een overheerlijk, vers en warm stuk banketstaaf
elkaar de hand te schudden, drie keer op de wang te zoenen, hernieuwd kennis te maken en te
informeren naar wel en wee.
Ben Koster opende de reünie officieel op de hem zo eigen wijze. Hij vertelde hoe het programma
eruit zou zien, hoe laat er geluncht zou worden en dat iedereen maar 1 kroketje mocht. Natuurlijk
waren er ook ernstige zaken. Ben herdacht Theo Strijbosch op een waardige manier, beschreef zijn
begrafenis en ter gedachtenis aan Theo namen de oud-collega’s een minuut stilte in acht.
De huishoudelijke mededelingen die volgden bestonden uit financiën en personele bezetting van het
bestuur. Onder algemene goedkeuring werd aangenomen dat de jaarlijkse contributie van € 10,verhoogd kan worden naar € 12,50 en dat het inschrijvingsgeld voor de reünie omhoog kan gaan van
€15,- naar € 17,50. Wat de personele bezetting betreft deelde hij mede dat onze penningmeester
Henk per ingang van 2017 zijn functie neerlegt en dat Ben zelf per in ingang van 2018 zijn
voorzitterschap ter beschikking stelt. Kortom Ex Fiori is dus op zoek naar een nieuwe
penningmeester en voorzitter. Wie zich geroepen voelt melde zich.
Na een korte pauze kon het programma beginnen. Astrid Buijs, het huidige hoofd van de locatie Lisse
van het Fioretti college, die een praatje zou houden over haar eerste jaar op het Fioretti, moest
wegens persoonlijke omstandigheden verstek laten gaan. Ook Huug Tielemans die een interview met
onze oud-leerling en schrijver Jan van Aken zou verzorgen, moest het, ook wegens persoonlijke
omstandigheden, laten afweten. Gelukkig was Karel Zwetsloot, op verzoek van Jan van Aken zelf
bereid om de honneurs waar te nemen. Jan vertelde levendig over zijn jeugd, middelbare schooltijd
en wat die betekend heeft voor zijn schrijverschap. Natuurlijk kwamen zijn boeken ook uitvoerig aan
de orde.
Na dit gesprek volgde de lunch. Dit keer heeft het bestuur r gekozen voor een lunch in plaats van een
diner aan het eind van de reünie. We mogen wel stellen dat dit uitstekend bevallen is.
Na de lunch was het de beurt aan Harry Spruijt die Richard Holleman interviewde over de ultra lichte
sportauto “Carice” die Richard samen met studiegenoten ontwikkeld heeft. Tijdens dit gesprek kwam
ook het belang van de middelbare school op studie en carrière duidelijk aan de orde. Richard
verluchtte zijn verhaal met mooie video beelden. We mogen gerust concluderen dat beide oudleerlingen, die zeker niet tegelijkertijd op onze school zaten een fijne middelbare schooltijd genoten
hebben en er met plezier op terug kijken.
Fioretti kan echt niet zonder zingen. Ron van der Slot had dit keer twee canons uitgekozen, die iets
minder ingewikkeld waren dan die van vorig jaar en onder de bezielende leiding van Martijn
Mansvelder wisten de reünisten er weer iets harmonieus van te maken.
Nog een borreltje en een bitterballetje en daarna, zo om een uur of vier, was de reünie van 2016
weer verleden tijd. Nico van der Born, geassisteerd door een drietal leerlingen, was er weer in
geslaagd om een gezellige ambiance te creëren met een prima lunch en heerlijke hapjes en drankjes.

Bedankt! We kijken er met een goed gevoel op terug. Volgend jaar hopen we natuurlijk weer een
mooie reünie te kunnen organiseren.
Karel Zwetsloot

