
WP-150 
Dat het organiseren van WP150 en in het bijzonder de reünie een aardige klus zou zijn, wist ik. Maar 
dat het zo leuk zou zijn, is ook voor mij een verrassing! 
 
Reüniecommissie 
Ik kom met een heleboel (on)verwachte en (on)bekende mensen in contact. Stuk voor stuk mensen 
met een positieve insteek, die actief zijn in het delen, denken en doen. Heel prettig om mee samen te 
werken. ‘ Delen, denken en doen’ is ook het motto van de Rëuniecommissie en staat nu al garant voor 
een breed gedragen feestprogramma.  
 

 
 
Steun vanuit de school 
De steun en medewerking vanuit de huidige schoolorganisatie is ronduit fantastisch en ook een 
stimulans om een feestweekprogramma te helpen vormgeven.  
 
Jubileumboek 
Een ander voorbeeld van een mooie samenwerking is de commissie die zich bezig houdt met het 
schrijven van het jubileumboek. Met verschillende gelegenheidsredacteuren en veel reacties en foto’s 
via facebook/wp150 en via www.wp150.nl wordt het jubileumboek een mooie historische en 
nostalgische symbiose. En zeker de moeite van het aanschaffen waard. 
 
Communicatie 
De website en de facebookpagina van wp150.nl, alsmede de nieuwsbrief zijn voor het dagelijks 
bestuur dé communicatie-instrumenten met het grote achterland van oud-WP-ers. Wij zien tot ons 
grote plezier dat we actief worden gevolgd en dat de keuze om via de moderne media de contacten te 
onderhouden, zeker succesvol is. Het wordt als logisch ervaren dat we in deze tijd vragen om als oud-
WP-er als eerste contact met ons te zoeken, in plaats van dat wij alle adressen moeten gaan zoeken. 
Immers het achterlaten van een e-mailadres is van deze tijd en een kleine moeite. Dan zit je in het 
WP150-netwerk en zijn wij weer aan zet!  
 
Tot slot 
Als lid van het DB WP150 ben je bijna dagelijks bezig als manager, makelaar en/of stuurman van het 
proces van denken, delen en doen. De uitvoering deel ik graag met heel veel anderen. Dit verhoogt de 
betrokkenheid van velen bij die bijzondere en unieke ´familieschool´ Winkler Prins.  
Ik hoop jullie allemaal te mogen ontmoeten op de reünie van WP150 en achteraf te horen dat het 
onvergetelijk is geweest! 
 
Henk Spelde, voorzitter DB WP150  
hci.spelde@winklerprins.nl 
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