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Welzijn en Dienstverlening

17 juni 2021 | Kampen

PLENAIRE PROGRAMMA:

13.30 - 14.00 uur Inloop met koffie/thee
  Naamsticker ophalen/maken bij de ontvangstbalie
14.00 - 14.15 uur Opening en welkom door Wiechert Petersen,
  directeur Hoornbeeck Amersfoort
14.15 - 16.15 uur Ruimte voor ontmoeting
  Hapjes en drankjes in en buiten bij de aula
  Foto- en herinneringsmuur in de aula

Zie de achterzijde voor extra informatie over het programma.



Ontmoet je oud-docenten
in één van de volgende lokalen:

Ons zendingsdoel

Scan de QR-code of kijk op 
www.25jaarhoornbeeck.nl/schotland

In B020, Henk de Kruyf

Meneer De Kruijf is met pensioen, maar 
voor jullie komt hij nog een keertje terug 
met een leuke activiteit: een corsage 
maken. Hij is benieuwd hoe het jullie in 
het werkveld is vergaan is met de vaardig-
heden die jullie bij hem geleerd hebben!!

In D024, Riet de Jonge

Mevrouw De Jonge was altijd van het: 
check, check, dubbelcheck. En ze hield van 
bijzondere recepten. Welke van haar lessen 
en recepten gebruik je nog altijd?

In B127, Kees Schimmel

Meneer Schimmel vroeg zich altijd af wat 
beter was: führen oder wachsen lassen?
Nu hij met pensioen is, is hij benieuwd naar 
jouw antwoord op die vraag!

In de kapel, Loes van Schothorst en 
Gerrit Fikse
Een van de mooiste dingen uit je schooltijd 
is vast het zingen met elkaar geweest. 
Meneer Fikse is met pensioen, maar hij 
loopt hier toch nog telkens les te geven. 
Hij is gewoon uniek! Samen met mevrouw 
Van Schothorst verzorgt hij een half uurtje 
muziek zoals dat alleen hier op school kan 
in de kapel.

In A106, Cees Cousijnsen

Meneer Cousijnsen heeft sinds het begin 
van de opleiding Burgerschap gegeven en 
de stages begeleid. Hij is heel benieuwd 
hoe het jullie in het werkveld vergaan is! En 
wil je zijn lach nog eens horen? Dat kan! (O 
ja, hij werkt hier nog steeds!)

In A001, Marjan de Mooy

Mevrouw De Mooy hield altijd van gezel-
ligheid. Nog steeds, want ze geeft nu les 
aan de kinderen van haar oud-studenten. 
Wil je nog eens gezellig bijkletsen? Zij wel!


