
  

Met deze nieuwsbrief willen we je nog graag wijzen op de website van Slakkenhuis, daar zijn de 

foto's terug te vinden van de reünie van 14 april 2018. 

 

Al met al een geslaagde dag. Een grote opkomst, lekker weer en veel (oude) bekenden gezien 

en gesproken. Ook diverse 'oude' docenten zijn aanwezig geweest, uiteraard jong van geest, 

maar toch al een paar jaartjes met pensioen. Erg leuk dat (ook) zij van de gelegenheid gebruik 

gemaakt hebben te komen.  

 

Een grote groep stond al om half twaalf voor de deur, maar zo snel waren wij nu ook weer 

niet..... Op het laatste moment nog van alles regelen, ondanks dat we diverse vrijwilligers 

hadden om mee te helpen. Volgende keer iets eerder starten. 

 

Koffie 

Het draaiboek voor de volgende keer (?) is inmiddels bijgewerkt. Hoewel vrijwel alles 'perfect' 

verlopen is, was de start met de koffie zonder melk en suiker niet zo handig. Dat kan men mij 

persoonlijk aanrekenen :-) We hadden genoeg melk, suiker, lepeltjes en bekers besteld, maar 

als ik (Edwin) alleen de bekers bij het afhaalpunt meeneem en de melk/suiker/roerstaafjes laat 

liggen, hebben we ze op de dag zelf uiteraard niet bij de hand. Leermomentje voor de volgende 

keer: checklist nog een keer afvinken. 

 

Foto's 

Heb je zelf ook foto's gemaakt en wil je deze op de website toe laten voegen? Stuur ze dan 

even naar: info@slakkenhuis.org  

 

Restant 

Hoewel de melk/ suiker bij aanvang ontbrak, was er qua drinken en eten genoeg in huis 

gehaald. Aangezien je niet met een volle mond mag praten, maar de aanwezigen wel veel bij te 

praten hadden, is is niet alles opgegaan. Gelukkig hebben we na afloop het 'overschot' aan 

'Dag en nachtopvang De Hille' kunnen geven. Daar waren ze er zeer blij mee! 

 

Opruimen 

Op het einde met de bezem - letterlijk - de plakkers het pand uit moeten vegen, was immers 

nog zo gezellig :-) Gelukkig hebben we met een team vrijwilligers alles weer netjes op tijd aan 



 

kant gemaakt.  

 

Vrijwilligers, medewerkers Auris 

Onze hartelijke dank voor de inzet van de vele vrijwilligers en medewerking van Auris. Ook 

waarderen wij het dat we toestemming hebben gekregen om de ruimte te mogen gebruiken. 

 

Website 

Klik hier voor de website van Slakkenhuis met de foto's. Kijk ook eens verder op de website 

voor het aanmelden op de maandelijkse nieuwsbrief en andere activiteiten. 

 

Vriendelijke groet, 

Reünie 2018 team 
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