Programma reünie en feest
Zaterdag 8 september 2018
Ochtendprogramma:
10.00 – 22.00 uur

Shuttlebus: parkeerterreinen van de Elfstedenhal en het Wetterskip
Fryslan (niet het parkeerterrein achter WTC !) naar de school. (gratis)
Reünisten kunnen niet parkeren (vlak) bij de school.

10.00 – 13.00 uur

Shuttlebus: Station NS naar de school. *)

10.00 – 14.00 uur

Draaiorgel De Fruitschalen van de familie Tolsma op het schoolplein.

10.30 – 11.30 uur

Inloop, met gratis koffie tot de lunch, in de kantine.

10.30 – 12.00 uur

Live pianomuziek door Lex Griffioen in de kantine.
Een eerste ontmoeting met oud-schoolgenoten.

11.30 – 12.30 uur

Meet & Greet.
Ontmoet oud-docenten en oud-klas/schoolgenoten in de kantine
of in één van de klaslokalen in school.

vanaf 11.30 uur

Bezoek de( digitale-foto) tentoonstelling.

12.30 – 13.30 uur

Lunch in buffetvorm in de feesttent. *)

Middagprogramma:

12.15 -14.15 uur

Live pianomuziek door Les Griffioen in de feesttent.

13.00 – 17.00 uur

Aanschouw de veranderingen in / rond Leeuwarden, samen met
een ervaren gid, per touringcar van ca. 45 minuten. *)
Bezoek de Slauerhoff expositie in de dorpskerk Huizum.

13.00 – 17.00 uur

Hop-on Hop-off busrit naar het centrum van Leeuwarden. *)
Het is de Open Monumenten Dag, ca. 15 oude schoolgebouwen
hebben hun deuren geopend.
Bezoek verschillende musea: het Friesmuseum met “Escher op reis” (vooraf
reserveren is absoluut noodzakelijk), Museum Princessehof, beklim
de Oldehove, maak een stadswandeling onder leiding van een gids
of een praamvaart in en rond Leeuwarden.
Of bezoek de Achmeatoren met de expositie Abe Bonnema
(architect, oud- Rijks HBS-er) en geniet van het uitzicht .
Eveneens een stop bij het NS station.

13.00 – 14.00 uur

Gastlessen door oud-docenten.

14.00 – 15.00 uur

Moderated Sessions, 3 simultane bijeenkomsten om
herinneringen op te halen van de schooltijd op
de RHBS, RSG of Slauerhoff College.

15.00 – 18.00 uur

Op de foto met je klasgenoten.

17.00 – 18.00 uur

Borreluurtje in de feesttent.

17.00 – 20.00 uur

Live pianomuziek door Lex Griffioen in de feesttent.

18.00 – 19.00 uur

Diner in buffetvorm in de feesttent. *)

Avondprogramma:
22.00 uur

Einde shuttlebus: tussen parkeerterreinen van de Elfstedenhal,
Wetterskip Fryslan en de school.

20.00 – 23.30 uur

Geniet met je vrienden en oud-school/klasgenoten van live music
door het Friese Trio ‘Op Dreef” in de kantine.

20.00 – 23.30 uur

DJ Arnold Mulder en DJ Robbert de Jong zorgen voor een vrolijk,
feestelijk dansfestijn in de feesttent.

23.30 uur

Onverbiddelijk einde van de REÜNIE “De Rijks 150”.

Gedurende de gehele dag kun je je melden bij één van de entreebalie’s om je aan te
melden.
Er ligt hier een envelop met reüniebescheiden voor je klaar.
De badge met je naam en je schoolperiode is direct jouw ENTREEBEWIJS, dus
deze moet ZICHTBAAR voor iedereen gedragen worden.
E.e.a. betreffende Meet & Greet en de groepsfoto’s zal nader kenbaar gemaakt worden of
duidelijk zichtbaar worden opgehangen, net als routeschema’s, stopplaatsen en vertrektijden van
de bussen.
De reuniekosten zullen door iedereen betaald worden.
Tijdens de reünie zal een professionele fotograaf, buiten het maken van groepsfoto’s,
aanwezig zijn voor het vastleggen van de leuke momenten. De foto´s zijn ter plekke te
bestellen en af te rekenen en deze worden je dan thuisgestuurd. Pinbetaling voor deze
foto’s is niet mogelijk.

Diverse tijden en enkele onderdelen van het programma zijn nog onder voorbehoud.

