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Datum :  25-01-2023 

Onderwerp :  Huygens Gala Beurs 2023 

 

Beste leerlingen uit 5H en 6V en beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het is bijna zover: zoals al eerder gecommuniceerd houden we op dinsdag 31 januari onze allereerste versie 

van de Huygens Gala Beurs! We nodigen al onze examenleerlingen, samen met hun ouder(s)/ verzorger(s), 

opa’(s), oma’(s) van 19.00 uur tot ongeveer 21.30 uur uit om te komen! De schoolexamens zijn voorbij en we 

organiseren graag een ontspannende avond waarbij we alvast vooruit kijken naar het gala op 9 juni. Deze hele 

week wordt er een videopresentatie afgespeeld in de Aula waarop je kan zien wat er de Huygens Gala Beurs 

precies inhoudt.  

 

Hoe werkt het precies: 

 

• Je wordt ontvangen met (alcoholvrije) champagne én de hele avond wordt verzorgd met hapjes en 

drankjes. 

• We bieden meer dan 100 (!) galajurken en 40 kostuums aan die de examenleerlingen deze avond 

direct kunnen lenen van school. Het enige wat je vragen is om de kleding voor 23 juni gestoomd terug 

te geven. 

• We hebben schoenen, tasjes en accessoires om je outfit compleet te maken die je mag lenen van 

school. Ook deze ontvangen we na het gala weer terug. 

• We hebben royale paskamers met spiegels om de kleding te passen. 

• We hebben kledingadviseurs en coupeuses om advies te geven voor eventueel verstelwerk. 

• We hebben enkele jurken en pakken voor de verkoop, de prijs hiervan varieert van 20 tot maximaal 50 

euro en het bedrag gaat naar de verkoper. Hierna ben jij de eigenaar van de jurk of het kostuum. 

• We hebben 2 kapsters van de kapsalon Ben Goede die demonstraties én workshops geven voor jouw 

galakapsel. Tevens verloten we 3 bonnen van Ben Goede om op 9 juni je haar te laten doen in de 

kapsalon zelf. 

• We hebben een professionele visagiste die make-up demonstraties en advies geeft en waarvan we 3 

bonnen verloten om op 9 juni jouw make-up te laten verzorgen. 

• Studenten van het Summa College geven workshops voor haarstyling en lakken jouw nagels. De 

studenten van Summa Fashion assisteren bij de paskamers. 

• We verloten bijzonder vervoer in prachtige auto’s, je kunt je op deze avond inschrijven voor de auto 

van jouw keuze. Wij maken ná deze avond bekend wie welk vervoer heeft gewonnen. Je wordt gebeld 

door de eigenaar van de auto en die zal met jou de afspraak maken over hoe laat je op 9 juni 

opgehaald wilt worden.  

• DJ RAF zal de hele avond muzikaal verzorgen. 
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Inmiddels hebben we ook de krant gehaald in de voorbereidingen voor de Gala Beurs: 
https://www.ed.nl/eindhoven/geen-dure-galakleding-meer-voor-eindexamenkandidaten-met-de-huygens-
gala-beurs~a65e6478/ Het Eindhovens Dagblad heeft aangegeven ook op 31 januari met een fotograaf 
aanwezig te zijn. 
 
Het is werkelijk hartverwarmend om te zien hoeveel mensen galakleding hebben gedoneerd. Verschillende 

jurken en kostuums hebben de prijskaartjes er nog aan hangen en hebben echt een prachtige kwaliteit. 

 

Iedereen is op 31 januari welkom ook al heb je misschien al je galakleding uitgekozen. Het wordt een avond 

om gezellig samen te zijn, te ontspannen en om elkaar van advies te voorzien over bepaalde kleding- en 

accessoire keuze. 

 

We zien jullie heel graag, komende dinsdagavond 31 januari vanaf 19.00 uur! 

 

Namens de Huygens Gala Beurs Commissie, 

 

Mevrouw Mulder 

Meneer Cornelissen 

Mevrouw Kuijper 

Meneer van Megen 

Mevrouw van Esch 
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