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Organisatie
De eerste nieuwsbrief is uit! Hiermee geven we graag een inkijkje in de
organisatie van de feestweek en de reünie dag van zaterdag 15 oktober 2016.
In de organisatie zit een groot aantal vertegenwoordigers vanuit verschillende
invalshoeken. Samen werken we hard aan het realiseren van een mooi
programma tijdens de feestweek van maandag 10 oktober tot en met
zaterdag 15 oktober 2016.
Een programma voor huidige leerlingen en medewerkers, relaties,
stakeholders en met als hoogtepunt een reünie voor oud-leerlingen en oud-medewerkers op zaterdag 15 oktober
2016.

Enquête
Alle mensen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief WP150 hebben een
enquêteformulier ontvangen, waarin zij wensen kunnen aangeven met
betrekking tot de reünie en het reüniefeest. We hopen door het inventariseren
van wensen, een reünie te organiseren die voor iedereen één groot feest wordt.
Laat jij je stem ook gelden? Meld je dan met je e-mailadres aan voor de
Nieuwsbrief. Je krijgt dan automatisch de enquête toegestuurd.

Ambassadeurs/sponsoren
We zijn blij dat een aantal oud-leerlingen van Winkler Prins zich bereid heeft verklaard als ambassadeur te willen
optreden voor het jubileum. Deze oud-leerlingen vertegenwoordigen verschillende beroepscategorieën. Wil je
weten wat Winkler Prins voor hen heeft betekend? Lees het op onze website.

Harm va n der Veen

Evelien Bosch

Robert Stokroos

Albert Suurmeijer

Wim Moes

Verder is de organisatie in overleg met sponsoren. We willen de feestweek graag betaalbaar houden en bedrijven
in Veendam en regio de kans geven zich tijdens deze feestweek te profileren. Werk je bij een bedrijf of instantie
die hierover informatie wil hebben en eventueel hierin mee willen participeren of ken je zo’n bedrijf? Laat het
weten via info@wp150.nl

Jubileumboek
Natuurlijk mag bij het 150-jarig bestaan geen jubileumboek ontbreken. Het wordt een boek voor en door
leerlingen en medewerkers, oud-medewerkers en oud-leerlingen. De jubileumboekcommissie is samengesteld uit
mensen vanuit deze groepen. Jan Edo Otten, oud-docent geschiedenis, decaan en coördinator vwo, neemt de
eindredactie op zich. In het boek wordt een stuk geschiedenis beschreven en komt de nadruk te liggen op de
periode 1991-2016. De 25 jaren daarvoor zijn immers beschreven in het Jubileumboek ‘De Kleinste Winkler Prins’
uitgegeven in 1991. Te zijner tijd komt dit boek, evenals de voorgaande jubileumboeken, digitaal beschikbaar. Je
leest hierover later meer.

Oproep aanmelden nieuwsbrief
Ben jij of ken jij iemand die op Winkler Prins heeft gezeten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via
www.wp150.nl. Het is ondoenlijk om als organisatie op zoek te gaan naar contactgegevens van duizenden oudleerlingen. Met de moderne communicatiemiddelen verwachten we een groot bereik te krijgen. Jullie hulp is
daarbij onmisbaar!

Facebook/website
Op facebook.com/wp150 worden al druk contacten uitgewisseld, oproepen geplaatst en vragen gesteld. Blijf het
volgen en delen.

Volgende nieuwsbrief
We zullen in september 2015 met de volgende nieuwsbrief uitkomen. We verwachten dan een globaal
programma- overzicht te kunnen geven. Het ligt in de planning de digitale inschrijving voor de reünie te openen
van januari 2016 tot en met mei 2016. Het is natuurlijk van groot belang dat we dan over zoveel mogelijk emailadressen van oud-leerlingen beschikken. Hoort zegt het voort!
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