Dordrecht, augustus 2018
Lectori Salutem,
Ons 153ste lustrum nadert met rasse schreden. Op zaterdag 10 november 2018 zal onze geliefde school
wederom zijn deuren openen voor haar oud-leerlingen. Bij deze nodigen wij u hier graag voor uit!
Net als in 2013 zullen de festiviteiten bestaan uit een middag- en een avondgedeelte:
-

-

De reünie zal tussen 13.00 en 18.00 uur plaatsvinden in het schoolgebouw aan het Oranjepark
(locatie: Johan de Witt Gymnasium, Oranjepark 11, 3311 LP te Dordrecht). Onder het genot van een
hapje en een drankje kan iedereen gezellig met elkaar bijpraten en gastlessen bijwonen van (oud-)
docenten. Daarnaast zijn wij er trots op dat Jean-Marc van Tol, biograaf van Johan de Witt en
schrijver van ‘Musch’ (deel een van de trilogie over zijn leven) de opening zal verzorgen!
‘s Avonds zal vanaf 21.00 uur het Energiehuis het decor zijn van een spetterend feest met optredens
en verrassende acts. (Locatie: Energiehuis, Noordendijk 148, 3311 RB te Dordrecht.)

De kaartverkoop is inmiddels geopend, dus sla uw slag!
U kunt uw e-ticket elektronisch bestellen via https://www.ticketkantoor.nl/shop/jdwreunie.
-

€ 15,80 voor de Reüniekaart; dit is inclusief koffie bij binnenkomst, luxe broodjes, soep en toegang
tot het feest.
€ 20,80 voor de Reüniekaart inclusief donateurschap* zodat we ook in 2023 een spetterende reünie
kunnen organiseren!
* Als donateur zal u jaarlijks 5 euro per automatische incasso doneren. Donateurs doen automatisch mee aan de loterij via de tombola.

Deze tickets zijn alleen vantevoren te bestellen.
Speciaal voor de dames die een kaartje kopen vragen wij u vriendelijk om deze te bestellen met uw
meisjesnaam, zodat wij u in ons reünistenbestand kunnen terugvinden.
Kijk regelmatig op Facebook, LinkedIn, Instagram of Twitter en op onze website: http://www.jdwreunisten.nl/ voor de laatste updates
Tot 10 november!

Χαίρε και ὑγίαινε
Namens het bestuur,
Govert Veldhuijzen (voorzitter)
Maarten Borsten (secretaris)

Stichting Reünisten Johan de Witt Gymnasium
Eemnesserweg 118 3741 GC Baarn Tel:06-42244968
Informatie/contact: contact@jdw-reunisten.nl adressen: adressen@jdw-reunisten.nl website: jdw-reunisten.nl
ING:
NL 53 INGB 0005940316 BIC INGBNL2A
ABN/AMRO:
NL 81 ABNA 0508302285 BIC ABNANL2A

