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Nieuwsbrief no. 03 
7 december 2015 

 
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 
 

http://www.wp150.nl/
http://www.wp150.nl/
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Social Media 
Het Groningen Congres Bureau ondersteunt ons in de registratie en 
organisatie. Dat hier drie oud-leerlingen werkzaam zijn en betrokken zijn 
bij WP150, ervaren we als heel prettig. Het GCB registreerde de volgende 
gegevens tot nu toe met betrekking tot social media: 
 
Aantal volgers: 1.322 
Bereik: meer dan 12.000 
Aantal mailadressen tot nu toe van mensen die op de hoogte gehouden 
willen worden: 600. 
 

 

De sneeuwballen rollen… 

Delen en liken van de website WP150.nl en ons Facebook-

pagina: het begint intussen effect te krijgen! Tip oud WP-ers om 

zich via www.wp150.nl in te laten schrijven voor de nieuwsbrief. 

Dit geldt vooral ook voor de oudere oud-leerling en oud-

medewerker. Het initiatief ligt bij de oud WP-er zelf. Jammer al 

hierdoor de boot wordt gemist. Via de pers zullen we de komende 

tijd hier ook nog extra aandacht voor vragen, maar ook jullie hulp 

is hierbij onmisbaar. De sneeuwballen moeten verder gaan rollen! 

 

 

Uit de Reüniecommissie  

Op do. 12 november jl. kwam de 

reüniecommissie, bestaande uit 

ruim 30 enthousiaste leden van 

verschillende leeftijden en uit 

diverse invalshoeken, voor de 

tweede keer bij elkaar. Na een 

gezellige ontmoeting in de 

personeelskamer, namen de 

aanwezigen plaats in de 

schoolbanken. Via een digitaal 

schoolbord gaf voorzitter Henk 

Spelde een terugblik op de eerste 

bijeenkomst. Aansluitend splitste 

de groep zich op in drieën om 

vervolgens aan de slag te gaan 

met het programma van zaterdag 

15 oktober 2016, te weten: 

 

 De ontmoeting ’s morgens 

 De betrokkenheid ’s middags 

 Het diner en het feest ’s avonds. 

 

Vastgestelde uitgangspunten zijn: 

 Het moet een groot feest der herkenning worden; 

 We beginnen klein; de reünist stroomt binnen op de voor hem/haar herkenbare locatie, waaronder de 

voormalige HBS, de voormalige Hertenkampschool, de locaties Raadsgildenlaan 1 en 11; locatie 

Pinksterstraat 26 of de Praktijkschool; 

 Ook de lunch wordt op de locatie van binnenkomst aangeboden; 

 Na de lunch komen de reünisten in beweging, kunnen ook de andere locaties worden bezocht en komt er 

een scala aan activiteiten, waaraan men kan deelnemen, zoals gastlessen, enzovoort. 

 Aan het eind van de middag verzamelen alle bezoekers zich op een centraal punt; 

 Vervolgens kan men dineren en aansluitend feesten in verschillende locaties in en rond het centrum van 

Veendam met voor iedere leeftijdscategorie wat wils. 

http://www.wp150.nl/
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 Met de plaatselijke 

horeca wordt uitvoerig 

overlegd over de 

mogelijkheden. In maart 

2016 openen we de 

registratie en wordt het 

uitgewerkte programma 

bekend gemaakt. Op 

basis van de gegevens 

die we dan krijgen, 

gaan we de reünisten 

indelen en het 

programma verder 

stroomlijnen. 

 
Mia van Selling, lid DB WP150 

 

Jubileumboek WP150  

 De jubileumboekcommissie maakt vorderingen. Intussen zijn ook meerdere oud-leerlingen driftig hun 

belevenis over een bepaald onderwerp aan het schrijven. In het boek wordt een stuk geschiedenis 

opgenomen en komt de nadruk te liggen op de periode 1991-2016. Over de 25 jaren daarvoor staan 

nagenoeg alle belevenissen omschreven in het Jubileumboek ‘De Kleinste Winkler Prins’, uitgegeven in 

1991. Heb je deze gemist? Geen nood! Alle voorgaande uitgegeven jubileumboeken komen te zijner tijd 

digitaal beschikbaar.  

 

Heb jij nog een leuk, 

boeiend item over de 

laatste 25 jaren waarvan 

jij vindt dat dit in het 

jubileumboek moet 

komen? 

We horen het graag.  

 

Mail dit dan voor eind 

januari 2016 naar  

info@ wp150.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot Slot: Alle betrokkenen van WP150 wensen jou als lezer van deze nieuwsbrief en je familie 

 

 

      

                           Hele fijne feestdagen en  

                 voor 2016 heel veel goeds! 
 

         Op naar de feestweek WP150 van  

                        ma. 10 tot en met za. 15 oktober 2016! 

www.winklerprins.nl 

info@wp150.nl 

facebook.com/wp150     DB  WP150, Henk Spelde, Mia van Selling, Jan Nijborg 

mailto:info@wp150.nl
http://www.winklerprins.nl/

