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Betreft: Reünie Vrienden van de RHBS/RGO op 17 september 2022 
 
Beste vrienden en introducés 
 
In deze brief informeren we je over het programma. 
 
Het aantal aanmeldingen bedraagt ± 126 oud-leerlingen / oud-docenten. 

 
Programma zaterdag 17 september 2022 
 
10.45 uur 
Alle deelnemers zijn aanwezig  bij de school (Kon. Julianaweg 54, Middelharnis). 
Parkeren van de auto: de gemeente Goeree-Overflakkee heeft toegezegd de parkeerplaats achter 
het gemeentehuis  (Kon. Julianaweg 45, Middelharnis, tegenover de school) op 17 september 2022 
open te stellen voor de reünisten. Als dit parkeerterrein vol is adviseren we de deelnemers te 
parkeren in de nabijheid van de school (parkeerterrein van de Bosseschool aan de Kon. Julianaweg of  
in een omliggende woonwijk). 
 
11.00-11.30 uur 
Voor het vertrek naar Middelharnis-Havenhoofd is - vanwege het geringe aantal parkeerplaatsen op 
Middelharnis Havenhoofd - een bus voor 62 personen van Touringcarbedrijf Mijnders ingehuurd.  De 
bus vertrekt vanaf de school (Kon. Julianaweg 54, Middelharnis). 
De bus rijdt twee keer tussen de school en Middelharnis Havenhoofd. 
De vertrektijden van de bus zijn: 11.00 uur en 11.30 uur.  
Om te voorkomen dat je de boot mist is het noodzakelijk dat alle deelnemers om 10.45 uur bij de 
school aanwezig zijn. (Het is onmogelijk om alle deelnemers om 11.30 uur vervoeren). 
De deelnemers worden op Middelharnis Havenhoofd opgevangen door  een bestuurslid. 
 
12.00 uur 
Inschepen op de partyboot Mps 'Parel van de Maas' van rederij Fortuna uit Spijkenisse. 
Bij het inschepen wordt door een bestuurslid de naam van de deelnemer afgevinkt op de 
deelnemerslijst. 
 
12.15 uur 
Vertrek van de partyboot vanaf Middelharnis Havenhoofd. 
Welkom en mededelingen door de voorzitter van de Vrienden van de Rijks. 
 
12.15-16.00 uur 
Boottocht (route: Middelharnis-Havenhoofd, Haringvliet, Tiengemeten, Willemstad, Moerdijk, 
Biesbosch, Strijensas, Numansdorp, Middelharnis-Havenhoofd). 
 
Tijdens de boottocht is er:  
± 13.00 uur: Flakkeese koffietafel (Kopje Goereese groentesoep naar lokaal recept, zacht broodje 
gezond met jong belegen kaas, komkommer en tuinkers, boerensandwich met zoete tomaat, 
mozzarella en huisgemaakte pesto, broodje Rotterdamsche kroket met mosterd uit Middelharnis). 
Deelnemers die vegetariër zijn kunnen dit tot uiterlijk 7 september 2022 melden bij Trudy Mast 
(mobiel: 06-519 479 86 / e-mail: trudy.mast@me.com). 
± 15.00 uur: koffie/thee met gebak. 
Dialectkenner Pau Heerschap uit Ouddorp zal tijdens de boottocht een praatje houden. 
 
16.00 en 16.30 uur 
Vertrek per bus naar Middelharnis (Kon. Julianaweg 54, Middelharnis). 
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1. Foto's  
Sinds 2018 hebben we te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Tijdens de boottocht worden door bestuursleden foto's gemaakt die we gebruiken voor het blad van 
de Vrienden uitgave 2022. We verwachten van de deelnemers geen bezwaar tegen het maken van 
foto's. 
 
2. Drankjes op de partyboot 
De kosten van drankjes tijdens de boottocht zijn voor eigen rekening. 
 
3. Contact in geval van … 
Bij eventuele problemen kunt u op 17 september 2022 telefonisch contact opnemen met Julia 
Campfens (mobiel: 06-203 204 89). 
 
4. Aanmelding voor de reünie is nog mogelijk tot 7 september 2022 
Misschien kent u een oud-leerling die zich niet heeft aangemeld. Aanmelding van nieuwe deelnemers 
is nog mogelijk tot 7 september 2022 door overmaking van het verschuldigde bedrag (€ 30,-- voor 
leden van de Vrienden van de Rijks; € 55,-- voor niet-leden) naar: 
Vrienden van de Rijks-HBS te Middelharnis 
ING-bankrekeningnummer: IBAN NL74INGB 0005 9517 72. BIC-code: INGBNL2A 
Bij de betaling graag vermelden: (meisjes)achternaam, woonplaats en e-mailadres. 
 
5. Verzending van deze brief aan leden en niet-leden 
A. Deze brief is per e-mail verzonden aan de leden van de Vrienden van de RHBS/RGO waarvan het e-
mailadres bij de Vrienden bekend is.  
Leden waarvan we geen e-mailadres hebben, ontvangen deze brief per post. 
 
B. Heb je als lid van de Vrienden een introducé ingeschreven, zonder opgave van woonadres / e-
mailadres van de introducé, dan verzoeken we je om deze brief door te sturen naar de introducé. 
 
C. Een aantal deelnemers heeft als niet-lid betaald, maar zijn/haar woonadres / e-mailadres is bij 
de Vrienden niet bekend. Deze deelnemers kunnen deze brief terugvinden op facebook: Vrienden 
van de Rijks-HBS. 
 
We hopen je met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur, 
 
Martin Kamerling (voorzitter)  
 


