
Lustrumviering 65 jaar Mendelcollege 

 

Beste buren van het Mendelcollege, 

 

U heeft het wellicht al uit de krant, via onze hoofdconciërge en buurtbewoner Fred Tjon Affo of 
anderszins vernomen: het Mendelcollege viert dit jaar zijn 65-jarig bestaan! 

De paters Augustijnen van het Haarlemse Triniteitslyceum startten in 1947 een dependance aan de 
Schoterstraat die in 1953 verzelfstandigd werd tot het Mendelcollege. In 1954 betrok het 
Mendelcollege het nieuwe schoolgebouw aan de Pim Mulierlaan. Na uitbreidingen in 1973 
(hoogbouw), 1995 (wis- en natuurkundevleugel) en 2009 (westvleugel) heeft het gebouw zijn huidige 
vorm bereikt. 

U begrijpt dat we het 65-jarig bestaan met onze leerlingen, medewerkers en oud-Mendeliers gaan 
vieren. Voor de zomervakantie hebben onze leerlingen op een goede doelendag geld ingezameld 
voor een weeshuis in India. Op deze manier hopen we dat ons feest óók het feest wordt van de 
kinderen daar.  
Op donderdag 4 oktober gaan we met alle leerlingen en medewerkers een “dagje uit”, naar Walibi! U 
begrijpt dat dit vooral een heel gezellige dag wordt. Maar ook een organisatorische en logistieke 
uitdaging. Met zo’n 25 à 30 bussen vertrekken we ’s ochtends tussen 8.00 en 10.00 uur. We 
verwachten tussen 16.30 en 18.30 uur weer terug te keren. Vertrek- en aankomstplaatsen zijn de Pim 
Mulierlaan en het Kennemer Sportcenter. Op vrijdagmiddag 5 oktober vindt op school  een symposium 
voor genodigden plaats. 

Op zaterdag 6 oktober organiseren we een reünie voor oud-Mendeliers, zowel oud-leerlingen als oud-
medewerkers. Vele honderden belangstellenden hebben zich reeds aangemeld. U begrijpt dat er op 
deze dag het nodige verkeer op de school en de wijk afkomt. Met behulp van verkeersregelaars zullen 
we proberen de verkeersstromen in goede banen te leiden. Op deze manier willen wij de overlast voor 
u als buren zoveel mogelijk beperken. Reünisten zullen o.a. parkeren onder de Noord-Holland Hal en 
bij het Kennemer Sportcenter. Zaterdagavond zal er in de aula tot 23.00 uur een dansfeest 
plaatsvinden waarbij enkele bands zullen optreden. 

Door middel van deze brief willen wij u tijdig over onze activiteiten informeren. Op zaterdag 6 oktober 
wordt het dus een drukke dag. Wij hopen op uw begrip voor enige overlast die onvermijdelijk zal 
ontstaan. Wij zullen ons best doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. 

Wij zien uit naar onze lustrumviering! We vertrouwen erop dat we ook in de toekomst in goede 
harmonie met onze buren veel leerlingen op onze school kunnen opleiden en vormen tot Mendeliers: 
mensen met een gezond verstand en van goede wil, met een koel hoofd en een warm hart! 

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking. 

Met hartelijke groeten, 

 

 

J.W. Gooijers, 
rector 


