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1.1 Aanmeldingen
Bijna 500 aanmeldingen hebben wij ontvangen voor deze reünie. Dus als u zich via de website
heeft aangemeld en u heeft een bevestiging van uw aanmelding per mail ontvangen staat u als
deelnemer geregistreerd. Deelnemers lijsten op jaargang zijn te vinden in het openbare gedeelte
van de VOZT-website: https://www.vozt.nl/leden/aanmelding-informatie-reunie/
2.1 BADGES:
Op de reünie-schepen en bij aankomst bij de officiële reünie worden badges uitgereikt. Graag
hierop zelf je naam en startdatum studie vermelden c.q. enkel de naam indien partner. Wij vragen
u deze badges te dragen. Deze geven ook, als daarvoor is aangemeld, recht op entree bij buffetten
en het reünie feest.
3.1 OVERTOCHTEN MET m.s. HOLLAND EN m.s. FRIESLAND
Voor de Reünisten en hun partners die gebruik maken van de overtochten met de m.s. Holland
en de m.s. Friesland zijn passagierslijsten gemaakt. Bij aankomst op beide schepen wordt uw
naam afgevinkt.
4.1 PROGRAMMA:

Vrijdag 18 november
12.00: “Welcome on Board” in Harlingen.
13.00: Overtocht van Harlingen naar Terschelling met m.s. Friesland en m.s. Holland
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Zaterdag 19 november
14.00: Officiële viering Reünie in het gebouw van MIWB
Met verdeling over de lokalen van bij elkaar horende oud studenten jaargangen.
15.30: Facultatieve rondleiding door instituut en simulatoren.
17.00: Afsluitende borrel
18.00 - 20.00 Buffetten
Jaargangen start
studie
1952 - 1976
1977 - 2006
2009 -2012
2013 -2017

Buffet - Plaats

Buffet - Tijd

Hotel Schylge
Hotel Schylge
Aan boord m.s. Holland
Aan boord m.s. Holland

18.00-19.00
19.00 -20.00
18.00 -19.00
19.00 -20.00

20.00 – ong. 24.00: Hotel Schylge reünie feest
Zondag 20 november
14.00: Overtocht van Terschelling naar Harlingen met m.s. Friesland
16.00: Overtocht van Terschelling naar Harlingen met m.s. Holland
NB
•

•

Voor leden van de VOZT en hun partners worden de kosten van bovengenoemde
afvaarten, de officiële reünie, het diner buffet en het feest gedragen door de vereniging
met uitzondering van zelf bestelde drankjes/hapjes aan boord van de schepen, tijdens
het diner buffet en het reünie feest.
Overnachtingen dienen zelf te worden geregeld en zijn op eigen kosten.

5.1 BUFFETTEN
Heeft u zich aangemeld voor het buffet op 19 november, dan hebben wij goed nieuws voor U.
Door het overweldigend aantal buffet aanmeldingen die de capaciteit van hotel Schylge te
boven ging en de vele ontvangen telefoontjes en mails over het buffet dat men graag samen
met jaargenoten wil gebruiken heeft een nieuwe indeling tot gevolg.
De extra buffet locatie is op de m.s. Holland en de tijds/plaats indeling zijn aangepast op
jaargangen.
Uw aanmelding en uw zichtbaar gedragen reünie badge (naam en startjaar studie) geeft u
toegang tot 1 van boven genoemde locaties/tijds blokken.
6.1 HET REUNIE FEEST.
Tot onze grote spijt zal, ondanks eerder vermeld, Hessel vanwege persoonlijke omstandigheden
niet optreden tijdens het feest. Gelukkig hebben wij op deze korte termijn een alternatief kunnen
vinden.
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7.1 LIGPLAATSEN m.s. HOLLAND en m.s. FRIESLAND IN HARLINGEN, PARKEREN EN SHUTTLE-BUS
• Ligplaats Harlingen m.s. Holland: Dokkade, stadskant, bij opening keermuur en bij Arriva treinstation
Harlingen Haven.

Ligplaats Harlingen m.s. Friesland: In Nabijheid van de m.s. Holland
• Wij raden u aan uw parkeerplaats vooraf te reserveren. Dit kan via de volgende weblink
https://www.parkerenharlingen.nl/parkeerlocaties/terschelling-vlieland
• Als u gebruik maakt van Parkeeraccommodaties Tsjerk Hiddes P1/P2 kunt u gebruik maken
van speciaal voor de reünie georganiseerde en herkenbare shuttlebussen naar de reünie
schepen.
Tijden ritten shuttlebus:
Vrijdag 18 nov. :12.15 en 12.45 van parkeerterrein naar reünie schepen.
Zondag 20 nov.: 16.00 uur voor de dan aankomende Friesland en om 18.00 uur voor de
aankomende Holland, voor de rit naar de parkeerplaats Tsjerk Hiddes P1/P2.
•

8.1 Kaart Harlingen + foto’s ms Holland en ms Friesland:

Laatste moment aanpassingen van alle bovenstaande informatie zal via de VOZT-website
(openbare gedeelte) worden gecommuniceerd.
Weblink: https://www.vozt.nl/leden/aanmelding-informatie-reunie/
De organisatie wenst u een geweldige reünie.
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