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Stand van zaken  
 

Tot nu toe hebben zich bijna 500 oud-

leerlingen, oud-medewerkers en andere 

betrokkenen ingeschreven voor de grote 

reünie op zaterdag 15 oktober aanstaande. 

Nog 184 dagen te gaan en het is zo ver! 

Oud WP-ers zijn over de hele wereld 

uitgewaaierd: er zijn aanmeldingen vanuit 

heel Nederland, vanuit heel Europa, maar 

ook uit verschillende andere werelddelen. 

We blijven jullie vragen het WP-150 feest te 

delen met andere oud WP-ers, vooral ook 

met de ouderen die wellicht iets minder 

actief zijn op social media….. hoewel grote 

zorgen maken we ons hier niet over. Er zijn 

intussen meerdere oud WP-ers die ver in de 

80 zijn en zich al hebben aangemeld! 
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Overzicht aangemelde reünisten  
 

We hebben meerdere keren de vraag gehad 

of er een overzicht op de website komt van 

oud WP-ers die zich al hebben ingeschreven 

voor de reünie. In het kader van de privacy-

wetgeving beraden we ons hierop. We sluiten 

niet uit dat we over enige tijd tot publicatie 

over kunnen gaan. Vooralsnog zeggen we: 

meld je gewoon aan en wacht niet op een 

ander… voordat je te laat bent! Veel oud-

leerlingen en oud-medewerkers zoeken 

onderling via social media contact en spreken 

samen af zich aan te melden. We hopen dat 

veel oud WP-ers dit doen en dat jullie de 

berichten over WP150 blijven delen. 

 

 

Extra uitleg aanmelding voor diner 
 

 

Het aanmelden voor het diner lijkt voor enkelen een vraagpunt te 

zijn. Daarom nog even een korte uitleg.  

 

Je meldt je aan voor een restaurant naar keuze. Indien nodig kun 

je later per mail nog wijzigingen doorgeven mits er nog plaatsen 

beschikbaar zijn. 
Je kunt ook vooraf contact met je studiegenoten zoeken en 

samen bepalen waar je wilt gaan eten. 
Je kunt natuurlijk ook zelf de keus maken waar je wilt eten en dit 

aan je klasgenoten laten weten.  
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Hildegard Oldenziel uit Kaapstad hoopt op ’n mooi weerzien 

Afgelopen maandag 10 april had ik een boeiend en vooral leuk 

gesprek met mw. Hildegard Oldenziel (gehuwd met Hans Oosterhuis) 

uit Muizenberg, Kaapstad. Zij is een van de velen die zich vanuit het 

buitenland heeft aangemeld voor de reünie op 15 oktober. In 1956 

behaalde Hildegard het HBS-b diploma.  Vanaf haar twaalfde jaar 

bracht ze haar jeugd door aan het Oosterdiep in Veendam, waar haar 

vader de functie van Gemeenteontvanger vervulde.  

 

Hildegard: “Ik was 23 jaar toen ik trouwde. Mijn partner werkte voor 

een scheepvaartmaatschappij in Mozambique. Vorige week was het 

precies 55 jaar geleden dat we ‘met de handschoen’ trouwden. Later 

zijn we officieel getrouwd in Veendam. We hebben eerst in Mozambique gewoond. Bijna zes jaar lang heb ik 

toen mijn ouders en familie niet gezien of gesproken. Het was niet anders in die tijd. In de laatste 50 jaar is er 

heel veel veranderd en kun je contact over de hele wereld hebben. Wij praten nu met kinderen en familie in 

Amerika en China. Afstand “maak nie saak nie”, zeggen ze hier. Ik stond er toen niet bij stil. De kinderen 

werden geboren en daar was mijn leven.” 

In 1966 was het gezin voor het eerst met verlof weer in Nederland. In 1967 werd de inboedel ingeladen, werd 

er een VW-Kever gekocht en gingen ze per boot terug naar Kaapstand om vervolgens in het Kevertje naar 

Mozambique te reizen. In 1969 verhuisden ze naar Kaapstad en na op diverse plekken te hebben gewoond, 

waaronder 25 jaar in Durban in Natal,  woont het echtpaar nu al een tijd in Muizenberg, waar ze volop genieten 

van hun pensioen. Twee dochters wonen in Amerika en een dochter is in Zuid-Afrika gebleven. 

 

“Ik hoop nog veel bekenden op de reünie te treffen. Ook mijn beide broers gaan naar de reünie. Zonder dat we 

het van elkaar wisten, hebben we alle drie voor een diner in hetzelfde restaurant gekozen; het wordt dus ook 

een familie weerzien”, aldus Hildegard. Maar daar blijft het niet bij, want op de valreep vertelt ze me nog even, 

dat er in oktober ook een hele grote familiereünie wordt georganiseerd in Nederland, waarvoor ook haar drie 

dochters overkomen. Wij wensen haar en alle andere reünisten een onvergetelijke dag op 15 oktober a.s.  

 
Mia van Selling 

WP150 Golftoernooi- en golfclinic  

Op zaterdag 17 september 2016 wordt in samenwerking met Golfclub 

De Compagnie in Veendam een golfdag georganiseerd. Ook worden 

er een aantal golfclinics verzorgd. De golfers strijden om de WP150-

bokaal.De organisatie werkt momenteel aan de definitieve invulling van 

het toernooi en van de golfclinics en houdt jullie via de website op de 

hoogte. Deze WP150 Golfdag wordt mede mogelijk gemaakt door een 

aantal sponsoren. Zij staan op de website wp150.nl vermeld. 

Geïnteresseerden kunnen alvast een e-mail zenden naar: 

golf@wp150.nl        Hole 19: Clubhuis De Compagnie 

 
Job mit de oape   

Oud WP-ers herinneren zich bijna allemaal het geraamte bij 
de sectie Biologie. Jobke werd ie vroeger genoemd! 
In samenwerking met oud-leerling Prof. Dr. Albert 
Suurmeijer, hoogleraar pathologie, doen leerlingen uit V2g 
momenteel DNA-onderzoek naar de herkomst van (nu) 
Johannes genaamd. Zij gaan hem na heel veel jaren een 
gezicht geven. 
De resultaten van het onderzoek en de onthulling van het 
geheim worden tijdens de feestweek WP150 bekend 
gemaakt. De leerlingen hebben een videofilmpje gemaakt 
over de reconstructie van het skelet en deze op You Tube 
en  Facebook geplaatst. Nieuwsgierig naar het filmpje over ‘ 
Johannes het skelet’ ?  Kijk op: 
https://www.youtube.com/watch?v=xX1uA_-WTIs 
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