
        Wijchen / Escharen, 29 mei 2022 
 
Beste oud-studenten Mariannhill, 
 
Het heeft even geduurd maar hier is dan eindelijk de oproep om nog in 2022 een ‘vriendendag’ te 
kunnen organiseren. Wij nodigen jullie allen hierbij uit om hierop te reageren.  
 
Omdat een dergelijke organisatie (datum prikken / locatie bespreken / prijsafspraken maken / budget 
opmaken en kostprijs bepalen) nogal wat voeten in de aarde heeft, zal welslagen ervan mede 
afhangen van het aantal deelnemers. Bij voldoende animo zijn wij dan ook bereid om opnieuw een 
‘vriendendag Mook/Venray’  - zoals in 2016 - voor te bereiden en te organiseren. 
 
Wij vragen jullie daarom om vóór 15 juni a.s.  op deze oproep te reageren.  
 
Hierna willen wij zo snel mogelijk aan de slag gaan om deze ‘vriendendag’ (eventueel met partner) 
ergens in de maand oktober  te realiseren. Graag willen wij hiervoor vooraf van jullie vernemen of er 
voorkeur bestaat voor de plaats van de te bespreken locatie nl. in Venray  of Arcen . 
 
Voor een groot aantal van jullie zal dit een hernieuwde kennismaking betekenen na de eerdere reünie 
in 2011 en de vorige ‘vriendendagen’. Voor een ander deel zal dit mogelijk een eerste weerzien zijn na 
zovele jaren.  
 
De afgelopen ‘corona-jaren’ hebben mogelijk velen van ons stevig aangepakt. Helaas zijn in de laatste 
jaren - voor zover bij ons bekend - een aantal voormalige medestudenten (Sjaak de Waal, Gerard 
Heitbrink, Ton Elfrink, Paul Scholte en recent nog Piet Hendriks) ons ontvallen.  
 
Leeftijd, broze gezondheid en fysiek ongemak in ogenschouw nemend zullen ‘vriendendagen’ op deze 
schaal in de toekomst schaars worden.  
Toch mag dit ons nu en in de nabije toekomst niet weerhouden om elkaar te blijven zien en te spreken 
en met elkaar te delen wie we toen waren, wie we zijn geworden en waar we nu staan.  
 
Deze oproep zullen we ook plaatsen op de website van Mariannhill. Ga hiervoor naar de website 
https://www.vriendenmariannhill.nl/ . Hier vind je o.a. dit bericht onder het profiel ‘Vrienden 
Mariannhill’ . Door op deze pagina in de tweede alinea op het woord ‘webgroep’ te klikken kom je bij 
de activiteiten van de ‘web-commissie’ terecht.  
Natuurlijk zal bij verder rondkijken op de website een en ander uit het verre verleden je misschien 
weer bekend voor komen.  
 
Uit ervaring weten we dat het goed is om te weten of meerdere jaargenoten gereageerd hebben. Om 
die reden treffen jullie hierbij ook de lijst aan naar welke oud-studenten Mook/Venray deze oproep is 
uitgegaan. Mocht op deze lijst bij jullie bekende oud-studenten ontbreken dan vernemen wij dat graag, 
zodat we ook hen van deze oproep in kennis kunnen stellen. 
Zou je toch meer informatie hierover willen hebben dan kun je altijd bij ons terecht. 
 
Mochten er in de tussentijd nog wijzigingen (denk aan: woon-, e-mailadres, telefoon etc.) hebben 
plaatsgevonden, dan horen wij dat uiteraard ook graag om ons bestand actueel te houden. 
 
Jullie reacties ontvangen wij graag vóór 15 juni a.s. op een van onderstaande mailadressen en/of per 
telefoon: 
  
Frits Winkelmolen  
e-mail: g.b.j.m.winkelmolen@gmail.com 
telefoon: 024-6412693 
mobiel: 06-14920764 
 
Ton Vissers  
e-mail: ton.vissers@xs4all.nl 
telefoon: 0486-474284 
mobiel: 06-36390939 
 
Wij kijken met belangstelling uit naar jullie respons op onze oproep. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Frits Winkelmolen en Ton Vissers 



 

Lijst: oud-studenten Mariannhill (Mook/Venray) 
   

  Achternaam: V-naam: Geb.jr.: XXX 
 

  Achternaam: V-naam: Geb.jr.: XXX 

  MH oud-studenten 43-45  (14)   
 

  MH oud-studenten 50-54  (12)   

1 Reus Kees 1943   
 

41 Sassen Ben 1950   

2 Kouwenberg Frans 1943   
 

42 Sorée Joep 1950   

3 Ransijn Ben 1943   
 

43 Könst Hans 1950   

4 Sande, van de Kees 1944   
 

44 Rooij, van Ad 1950   

5 Theunissen Eugene 1944   
 

45 Peeters Wim 1950   

6 Verheijen Willy 1944   
 

46 Linders Jan 1950   

7 Derix Piet 1944   
 

47 Verhoeven Henk 1951   

8 Verberk Willy 1944   
 

48 Willemsen Coen 1951   

9 Berkers Peter 1945   
 

49 Emonts Joost 1952   

10 Berden Louis 1945   
 

50 Geest, van Frans 1952   

11 Bongers Andries 1945   
 

51 Blanchard Frans 1952   

12 Janssen Jacques 1945   
 

52 Flohr Huub 1954   

13 Adriaanse Jan 1945   
 

          

14 Linden, van der Herman 1945   
 

          

  MH oud-studenten 46-47  (11)   
 

          

15 Boekel, van Huub 1946   
      

16 Bergen, van Jan 1946   
      

17 Jaspers Jan 1946   
      

18 Snellebrand Lou 1946   
      

19 Winkelmolen Frits 1946   
      

20 Rooij, van Wim 1946   
      

21 Cremers Antoon 1947   
      

22 Peeters Frans 1947   
      

23 Jozephs Piet 1947   
      

24 Gerrits Anton 1947   
      

25 Veger Ben 1947   
      

  MH oud-studenten 48-49  (15)     
     

26 Wijlaars Leo 1948   
      

27 Buchholtz Loek 1948   
      

28 Snijder Harry 1948   
      

29 Huggers Piet 1948   
      

30 Burgt, van der Martien 1948   
      

31 Vrolijks Piet 1948   
      

32 Tillaart, van den Harry 1948   
      

33 Hendrickx Wim 1948   
      

34 Bernts Nico 1948   
      

35 Vallen Jules 1949   
      

36 Engels Willy 1949   
      

37 Ceuster, de Anton 1949   
      

38 Vissers Ton 1949   
      

39 Laan John 1949   
      

40 Rugebregt Rob 1949   
      

          

       


