Nieuwsbrief 4
HET AFTELLEN IS BEGONNEN
Vanaf 8 september 2017 zijn we begonnen met het 365 dagen lang aftellen naar de dag van de
reünie op zaterdag, 8 september 2018 en sinds kort is ook de officiële inschrijving voor de reünie
“De Rijks 150” van start gegaan.
We hopen dat we iedere dag op minstens 5 aanmeldingen kunnen rekenen. In 1992 bij de 125
jarige reünie waren 2960 reünisten aanwezig. Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief
nr. 4 hebben we ca. 180 aanmeldingen binnen, dus we hebben nog heel veel aanmeldingen te
gaan.

HELP MET HET ZOEKEN NAAR EX KLAS-/SCHOOLGENOTEN
Zij die zich al hebben opgegeven voor de reünie vragen we daarom ons te helpen bij het zoeken
naar reünisten van de Rijks HBS, het RSG en het Slauerhoff (College) tot 1998.
Het zoeken naar ex klas-/schoolgenoten kan bijvoorbeeld:
•

door te googlen en te proberen te bellen of te mailen;

•

door te zoeken op Facebook en een vriendschapsverzoek met een link naar de reünie site
te versturen;

•

door te zoeken op LinkedIn en een InMail te versturen over de reünie;

•

door te zoeken op Schoolbank.nl en berichtjes te versturen;

•

door te zoeken op de Telefooongids.nl en te bellen.

DE OFFICIËLE INSCHRIJVING IS GESTART
De officiële inschrijving voor de reünie verloopt vanaf nu via de website ‘derijks150.nl’ via diverse
wegen.
•

Degenen, die zich in de vooraanmelding al hebben aangemeld en €10,– inschrijfgeld
hebben betaald, krijgen van ons een email met de informatie over de speciaal voor hen

bedoelde procedure om zich definitief aan te melden en keuzes te maken voor de lunch, het
diner en/of de buskaart (voor alle busritten).
•

De nieuwe aanmeldingen verlopen vanaf nu als volgt (geldt steeds voor één persoon):
Via “INSCHRIJVEN” in het hoofdmenu of via de link “AANMELDEN REÜNIE” in de
rechter kolom van de website kom je op de pagina “INSCHRIJVEN REÜNIE” met het
inschrijfformulier t.b.v. het inschrijfsysteem van ‘de Rijks 150’.
Na het invullen en versturen van dit formulier kom je op de pagina “AANMELDEN”.

Op de pagina “AANMELDEN” zijn 2 keuzemogelijkheden:

Keuze 1 MELD JE HIER AAN VOOR DE REÜNIE EN REKEN DE REÜNIEKOSTEN AF
Keuze 2 WIL JE LIEVER NIET ONLINE AFREKENEN, DOWNLOAD DAN HET
INSCHRIJFFORMULIER, VUL HET IN EN STUUR HET OP
Via Keuze 1.
Je komt op de pagina “AANMELDING VERVOLG”.
De reüniekosten van € 35,00 staan op deze pagina reeds vermeld en zullen automatisch bij de
kosten voor de lunch/diner/buskaart (voor alle busritten) worden opgeteld.
We verzoeken je op deze pagina alle keuzes aan te stippen (let op: de stippen verschuiven
gemakkelijk bij het gebruik van de omlaag/omhoog pijltjes op het toetsenbord).
Vervolgens op “IN WINKELMAND” klikken.
In de “WINKELMAND” kan eerst e.e.a. gecontroleerd worden. (Via ‘winkelmand bijwerken’ of
‘verder winkelen’ kan e.e.a. worden aangepast. Om verder te kunnen gaan is het niet echt nodig
een account aan te maken.)
Dan op “DOORGAAN MET AFREKENEN” klikken.
Op de pagina “AFREKENEN VERVOLG” al jouw gegevens en eventueel ook jouw dieetwensen
invullen.
Dan betalen via IDEAL of via een bankoverschrijving. Zo is jouw inschrijving definitief.

Via Keuze 2.
Zo kom je bij het INSCHRIJFFORMULIER dat uitgeprint kan worden, dat vervolgens volledig
ingevuld per brief verstuurd kan worden naar de Stichting ‘de Rijks 125’, Postbus 1011, 8900 CA
Leeuwarden of gescand per email naar info@derijks150.nl.
De betaling kan dan per bank geregeld worden.

Onderstaand de deelnamekosten per persoon nog even op een rijtje:

Reüniekosten aanmelding vanaf september 2017
(inclusief inschrijfgeld)

€ 35,00

Reüniekosten vooraanmelding tot september 2017
(inschrijfgeld € 10,00 reeds betaald)

€ 22,50

Deelname Lunch

€

Deelname Diner

€ 16,50

Buskaart (voor alle busritten)

€

AANTAL REÜNISTEN
Als organisatie verzoeken we iedereen zich zo snel mogelijk officieel in te schrijven. In elk geval
voor 24 augustus 2018. We willen graag zo vroeg mogelijk weten op hoeveel reünisten ongeveer
gerekend kan worden i.v.m. het plaatsen van een tent naast de school en i.v.m. de aantallen
lunches, diners en ook op hoeveel deelnemers aan de busritten, de praamvaart of stadswandeling
door Leeuwarden er gerekend moet worden.
De organisatie rekent nu financieel op meer dan 1750 reünisten. Komt de organisatie op een
gegeven moment tot de ontdekking dat er toch niet op meer dan ca. 1000 reünisten gerekend
hoeft te worden, dan zal er besloten worden geen tent te plaatsen en zal na de reünie een
restitutie van de reüniekosten berekend en terugbetaald worden.
Om voor iedereen beter via internet gevonden te kunnen worden zullen binnenkort de www’s :
reunierijkshbsleeuwarden.nl, reunieslauerhoff.nl en reuniersgleeuwarden.nl gekoppeld worden
aan de website derijks150.nl.

VRIJWILLIGE HULP
De organisatie hoopt natuurlijk ook op veel enthousiasme bij het zich opgeven voor vrijwillige
assistentie tijdens, voor en na de reünie.
Heb je dit item op het inschrijfformulier met ‘ja’ ingevuld, dan kun je er op rekenen dat wij zo snel
mogelijk contact met je opnemen. We kunnen dan bespreken welke werkzaamheden het beste bij
je passen.
Het betreft werkzaamheden voor, tijdens en na de reünie, zoals o.a. het helpen bij het inrichten,
indelen en het versieren van de gymzalen en andere ruimtes, helpen bij de inschrijving van de
reünisten, vullen van enveloppen, maken van de naambadges, verkoop van consumptiebonnen
en informatie verstrekken, assistentie op het parkeerterrein en bij de bussen, helpen bij het

9,50

3,50

plaatsen van communicatie schermen, geluidsinstallatie, etc. en natuurlijk het opruimen na de
reünie.
En hoe meer handen, hoe sneller de noodzakelijke werkzaamheden zijn geklaard.

PROGRAMMA VAN DE REÜNIE EN HET FEEST
Om vanaf nu ook meer duidelijkheid te krijgen over wat er tijdens de reünie valt te beleven,
hebben we kortgeleden het programma, te bereiken via de knop ‘PROGRAMMA’ in het
hoofdmenu van de website, aangepast. Meer gedetailleerde informatie zal, direct wanneer e.e.a.
bekend is in de komende maanden, in dit programma worden opgenomen.
Ontmoeten van oude vrienden, ex klas-/schoolgenoten, ex docenten/-medewerkers is natuurlijk
de hoofdgedachte van een reünie. Door middel van gastlessen door oud-docenten en door het
ophalen van herinneringen aan onze schooltijd op de RHBS, het RSG en op het Slauerhoff
College, onder leiding van een aantal deskundige oud-leerlingen, willen we deze ontmoetingen
tot een nog groter feest maken. En natuurlijk worden er foto’s gemaakt van groepen
leeftijdsgenoten. En dat Leeuwarden in de afgelopen jaren enorm is veranderd kunnen de
reünisten eveneens gaan bekijken d.m.v. een bustour, praamvaart of stadswandeling.
Dus ………………….

………….…… HOERA ……………. EEN REÜNIE ……………….
SCHRIJF JE SNEL IN
HOORT ZEGT HET VOORT
KOM HELPEN
EN KOM NAAR LEEUWARDEN

LEEUWARDEN CULTURELE HOOFDSTAD 2018

DE STAD LEEUWARDEN BELEVEN
Ontdek de stad tijdens een van de originele stadswandelingen of via het water. Laat je in een
Friese praam rondvaren door de grachten van de stad. Er zijn overal langs de stadsgrachten
terrassen te vinden. Zoek je het liever hoger op? Beklim dan de 16 e-eeuwse scheve toren, de
Oldehove. Liever met de lift? Bezoek de Achmeatoren (van oud-leerling Abe Bonnema). Hier kun
je de stad en haar omgeving vanaf 114 meter hoogte bewonderen.

IN LEEUWARDEN CULTUUR OPSNUIVEN
De stad heeft niet alleen veel cultuurhistorische rijkdommen, maar ook een schat aan
hedendaagse cultuur. Afgelopen drie jaar wonnen twee musea de Museumjaarprijs; het
Natuurmuseum Fryslân en het Fries Museum.
Een grote tentoonstelling van M.C. Escher staat in het jaar 2018 gepland. In het voormalig
stadspaleis en geboortehuis van Escher in de Grote Kerkstraat is het Keramiekmuseum
Princessehof gevestigd.

BUSTOURS OP ZATERDAG, 8 September 2018
(Open Monumenten Dag)

Route 1 – Binnenstad : 10.00 uur tot 17.00 uur
Deze hop-on-hop-off bustour duurt ca. 15 minuten en gaat van het NS-Station naar de
reünielocatie aan de Douwe Kalmaleane en terug via de Harlingerstraatweg, Westerplantage,
Oldehoofsterkerkhof (Wandeltocht, beklimmen Oldehove, Fries Natuur Museum, museum
Princessehof en tentoonstelling HCL), Ruiterskwartier, Zaailand (praamvaren, Fries Museum),
Prins Hendrikstraat (bezoek Achmeatoren) en Sopialaan weer naar het NS-Station.
Route 2 – Rondrit Leeuwarden : 13.30 uur tot 17.00 uur
Deze bustour duurt ca. 45 minuten en laat de spectaculaire veranderingen in en rond
Leeuwarden zien. De route loopt van het Westeinde via Bilgaard, Cammingaburen, Hemrik,
Aldlan, Oostergooweg, NS station, Spoordok, Kalkovens, Newtonpark weer naar het Westeinde.
Route 3 – shuttle bus : 10.00 uur tot 20.00 uur
Met een frequentie van 5 ritten per uur rijdt een busje tussen het parkeerterrein van het WTC naar
de feestlocatie aan de Douwe Kalmaleane.

Vertrektijden, stopplaatsen en routes zijn nu nog onder voorbehoud. Alle informatie over de
busroutes 1, 2,en 3 zullen per flyer aan de deelnemers bekend gemaakt worden.

TOT SLOT

ENKELE OUD-DOCENTEN

Tekeningen van Simon Bunt (1960-1966):
De heren Vos (Duits), de Heer (Natuurkunde) en Bijkerk (Scheikunde)

