
 

Anzegem, oktober 2019 

Beste oud-leerling, oud-leerkracht 

 

Het is ondertussen al een aantal jaren geleden dat je bent afgestudeerd. We zijn er zeker 

van dat je ook nu nog regelmatig terugdenkt aan die fantastische jaren op school. Vele 

vriendschapsbanden werden er gesmeed in een sfeer van samenhorigheid, vreugde en 

jolijt. Tijd dus om herinneringen op te halen met ex-klasgenoten, de school terug te 

zien… We willen dan ook met fierheid de vierde editie van de reünie aan je voorstellen. 

 

Dit jaar is het de beurt aan de afstudeerjaren 2019, 2014, 2009, 2004, 2000, 1994, 

1989, 1984, 1979, 1974. 

 

Het hele gebeuren zal doorgaan op vrijdag 15 november. We verwachten je tegen  

19.00 uur. We zullen je verwennen met een uitgebreid aperitief met hapjes, gevulde 

ovenkoeken met hamburger/ kipreepjes/ ham en groentjes. Afronden doen we met iets 

zoets.  

 

We kunnen dit alles aanbieden tegen de democratische prijs van €10.  

Inschrijven kan tot 8 november 2019. Om het aantal aanwezigen beheersbaar te houden, 

hebben we besloten de reünie zonder partner te laten doorgaan. Misschien maar goed 

ook, want moeten zij alle schoolanekdotes te weten komen? 

Een inschrijving is pas definitief wanneer het verschuldigde bedrag overgeschreven wordt 

op rekeningnummer: BE26 7480 0800 4829 met vermelding van “Reünie – naam – 

afstudeerjaar”. Indien je vragen hebt kan je contact met ons opnemen via het speciale 

mailadres reuniesintvincentius@sgsintpaulus.eu  

 

Vanaf begin november kan je via de website www.vincentiusanzegem.be checken wie er 

reeds heeft ingeschreven van je klas.  

Hoewel wij ons uiterste best hebben gedaan om in de loop der jaren ons 

adressenbestand up-to-date te houden, zijn wij er ons van bewust dat niet iedereen deze 

brief in de bus zal krijgen. Mogen wij daarom eveneens vragen om zelf bevriende 

jaargenoten op de hoogte te brengen van dit initiatief, om zo van deze avond een succes 

te maken. 

 

Het zou ons ontzettend veel plezier doen jullie te mogen verwelkomen op deze 

bijeenkomst zodat we samen het glas kunnen heffen en kunnen klinken op dat 

schitterend studentenverleden.  

Breng gerust je fotoalbum mee om de herinneringen levendig te maken. 

“Herinneringen zijn de parels op de bodem van de levenszee.” 

Met vriendelijke groet 

Organiserend comité reünie 

Je kan ons ook terugvinden op         Oudleerlingen - Sint - Vincentiusinstituut Anzegem 
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