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Op naar de 1.000 … 2.000 .. of nog meer? 

Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief hebben zich 655 

reünisten aangemeld, verdeeld over alle leeftijden, afdelingen en jaar van 

schoolverlaten. In 1991 kwamen bijna 2.000 reünisten op het grote weerzien 

af. Dit aantal verwachten we minstens ook op zaterdag 15 oktober.  

Het lijkt groot, maar we blijven klein, juist doordat we de binnenkomst verdelen over de verschillende locaties, 

zoveel mogelijk op de plek waar je op school hebt gezeten. ’s Morgens ontmoet je dan direct al je klas/-en 

leeftijdsgenoten. We vragen je de berichten over WP150 te blijven delen, zodat zoveel mogelijk mensen op de 

hoogte zijn van dit evenement.  

 

Aanmelden vóór 20 juni! 
De reüniecommissie en het 

dagelijks bestuur willen graag 

alle aanmeldingen voor de reünie 

vóór 20 juni aanstaande binnen 

hebben. De commissie komt eind 

juni voor de laatste keer voor de 

zomervakantie bij elkaar. Jullie 

begrijpen dat er organisatorisch 

ontzettend veel te regelen is. Er 

moeten veel bestellingen worden 

geplaatst, de ontvangst moet 

goed worden voorbereid en 

zoveel meer. Het is dus 

belangrijk dat we voor de 

vakantie zicht hebben op het 

aantal reünisten.  

Hierbij de dringende oproep 

niet langer te wachten met 

aanmelden!  

 

 

 

Publicatie aangemelde 

reünisten op wp150.nl 
In onze vorige nieuwsbrief schreven we al 

dat we meerdere keren de vraag hebben 

gehad of er een overzicht op de website 

kan komen van oud WP-ers die zich 

intussen al hebben ingeschreven voor de 

reünie. 

 

Wel, we kunnen jullie mededelen dat 

vanaf 12 mei via de website 

www.wp150.nl kan worden gezien welke 

oud WP-ers zich al hebben aangemeld. In 

het kader van de privacywetgeving 

hebben zij aangegeven hiertegen geen 

bezwaar te hebben.  

 

  

http://www.wp150.nl/


Social Sofa WP150  
 

Deze Social Sofa is met bijdragen van 

eersteklas leerlingen van de Kaderopleiding, 

onder begeleiding van Social Sofa Oldambt 

en docent  Jits Dijkstra, speciaal gemaakt ter 

gelegenheid van WP150. De bank staat als 

een waar pronkstuk in de hal van locatie 

Raadsgildenlaan 1 en beeldt een prachtig 

Winkler Prins-verhaal uit. De onthulling vond 

plaats op woensdag, 11 mei j.l. 

Kom kijken en gezellig zitten kletsen met je 

jeugdvrienden op deze ‘historische’ bank! 

 

 

 

Wat valt er zaterdag 15 oktober zoal te beleven? 

Héél veel. We kunnen in grote lijnen het programma verklappen. De finishing touch volgt later. 

  

’s Morgens: 

- Inloop vanaf 10.30 uur. Ontvangst op de verschillende locaties met koffie/thee; 

aanmelden en overhandiging naambadge, vouchers, programma, jubileumboek 

(indien besteld) en dergelijke. Welkom om 11.00 uur. 

- Ontmoeting met oud-klas- en leeftijdsgenoten in de verschillende lokalen en overige 

ruimtes 

- Informele ontmoetingen met docenten en onderwijsondersteunende medewerkers 

- Vanaf 12.00 uur ontvangst lunchpakket en samen lunchen. 

 

’s Middags: 

- Vanaf 13.00 uur op stap voor het middagprogramma, zoals 

 Het volgen van gastlessen 

 Pendelen tussen de verschillende (oud) schoolgebouwen met 

(foto)tentoonstellingen, activiteiten, presentaties, e.d. 

 Historische wandeling door Veendam of wandelen via een 

kunstroute 

 Hop-on-hop-off met vijf historische bussen en een 

paardentram 

 Bezoek aan het centrum van Veendam  

 Om vier uur grote samenkomst van alle reünisten voor een 

slotmanifestatie op het Museumplein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Namiddag en avond: 

 Tijd om samen iets te drinken/te borrelen  

 Samen dineren op de gekozen locatie  

 Vanaf 20.00 uur WP-feesten op meerdere locaties in en rond het 

centrum met grote en kleinere bands, met luistermuziek .  

Kortom voor elk wat wils. Om 24.00 uur sluiten we de WP-feesten. Wil je nog doorgaan tot 

in de kleine uurtjes dan kan dit natuurlijk. Wij als Reüniecommissie en dagelijks bestuur 

hopen om middernacht met zijn allen terug te kunnen zien op een onvergetelijke en goed verlopen feestweek en 

een reünie, waarbij iedereen het naar de zin heeft gehad! 

 

 

WP150 Golftoernooi- en golfclinic  
Voor het WP-150 golftoernooi op zaterdag 17 september 2016 hebben 

intussen een flink aantal personen interesse getoond.  

 

Wil je ook nog mee golfen om de WP150 bokaal of wil je een clinic 

volgen? Ga dan naar www.wp150.nl – wp150 golftoernooi voor 

informatie en laat via het e-mailadres golf@wp150.nl weten dat je op de 

hoogte wilt blijven.  

 

 

Niet alleen feest voor oud WP-ers  

Het 150-jarig bestaan van de school wordt uiteraard niet alleen door oud WP-ers 

gevierd, ook de huidige leerlingen en medewerkers, relaties, de onderwijswereld en 

de bevolking van Veendam en regio willen we hierin laten delen.  

Voor de week van 10 tot en met 14 oktober 

is intussen een heel programma ontwikkeld. 

Later meer hierover.  

Ook op zes zaterdagen voorafgaande aan 

de feestweek WP150 organiseert Stichting 

Bogdike (www.bogdike.nl)  diverse 

activiteiten in het centrum van Veendam 

met een WP150 tintje.  

 

 

 

 

Leerlingenfeest 
De huidige leerlingen delen tijdens de feestweek WP150 op allerlei manieren 

mee in het 150 jarig bestaan van Winkler Prins. Een commissie bereidt o.a. 

een groot leerlingenfeest voor op donderdag 13 oktober in de Sorghvliethal 

Veendam. De line-up van die avond houden ze nog even geheim, maar jij kunt 

één van de namen op de poster worden!   

De commissie is op zoek naar een DJ-talent (m/v). 

Ben jij DJ en durf je het aan om voor 2000 man te draaien?  

Doe dan mee aan de WP150 DJ-contest! Stuur jouw mix in en wie weet blaas 
jij 13 oktober het dak er af! Check voor alle info: www.wp150dj.nl 

 

 

 

Dagelijks bestuur WP150        www.wp150.nl 

Henk Spelde, Jan Nijborg, Mia van Selling      info@wp150.nl 

GCB Groningen – Erica Pater        facebook.com/wp150 
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