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Aanmeldingen 

Met de zomervakantie voor de deur zijn wij als organisatie tevreden over het aantal 
aanmeldingen voor de reünie tot nu toe. Vanaf de opening van de inschrijving op 8 
maart j.l. staat de teller op dit moment op bijna 1.500 aangemelde reünisten, maar 
het moeten er nog veel meer worden! Op zijn minst 2.000, maar het liefst nog 
ver daarboven. We hebben de capaciteit doordat we meerdere schoolgebouwen 
hebben. Om zo snel mogelijk je jaargenoten te ontmoeten, word je op verschillende voor jou herkenbare 
schoollocaties ontvangen, ingericht naar schoolperiode en afdeling. ‘Klein beginnen en groot eindigen’, dat is ons 
motto. Daarover in volgende nieuwsbrieven meer!  

 

 
 
Op 15-10 worden de 
oudste reünisten in de 
oudste gebouwen 
ontvangen, daar waar 
de meeste 
herinneringen liggen! 

 
 
 
 
 

 
 
Sluiting inschrijving  

Heb jij je nog niet aangemeld en ben je wel van 
plan naar de reünie te komen? Wacht dan niet te 
lang meer. In verband met alle voorbereidingen 
en bestellingen sluiten we kort na de 
zomervakantie de inschrijving!  
Hoort zegt het voort en blijf delen 
Ken je oud WP-ers die nog niet weten van het 
150-jarig jubileum en de reünie op zaterdag 15 
oktober of zitten te wachten op een uitnodiging? 
Tip ze dan dat ze zich zelf moeten aanmelden, 
dat ze zich kunnen inschrijven voor de 
nieuwsbrief en dat alles over WP150 te volgen is 
op www.wp150.nl en via facebook.com/wp150. 

Mavo4 examenjaar 1995      Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
 

Waar blijven jullie? 
Tot nu toe zijn er naar verhouding weinig aanmeldingen binnen van oud-leerlingen van na 1991 en van het vmbo 
en de praktijkschool vanaf 1998. We gaan er 
van uit dat ook deze jongere categorie oud-
leerlingen zich nog volop gaat aanmelden. 
We horen vaak van jongere oud WP-ers: 
‘’Aanmelden voor de reünie? Ja, dat moet ik 
nog doen. Dat is in oktober hè? Ach dat kan 
nog wel.” Inderdaad nu nog wel, maar er 
komt een moment dat we de inschrijving 
absoluut moeten sluiten. Elke maandag is er 
op www.wp150.nl en actuele lijst met namen 
van alle aangemelde reünisten. Wacht niet 
op een ander. Als jij je hebt ingeschreven, 
volgen er zeker meer. Het programma biedt 
voor elk wat wils.  
     
      Examenjaar 2002 vbo4 
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Geen facebook… maar wel benieuwd wat er geschreven wordt? 
 

Het is druk op FB150; er zijn veel volgers en veel 
oud-leerlingen zoeken elkaar via deze weg. Hele 
klassen zijn intussen met elkaar in contact en 
melden zich als klas aan. Ook als je geen 
facebook account hebt, kun je de berichten over 
WP150 volgen, zij het iets beperkter. Wil je alle 
klassenfoto’s, mooie herinneringen, nostalgische 
verhalen en reacties op FB niet missen? Ga dan 
naar www.wp150.nl en klik onderaan de 
homepage op de F van facebook en geniet! 
 

Opvoering ‘Ezels van Gacka’ 1975 

 
Zonder sponsoren geen Jubileumweek WP150 
Er zijn heel wat instanties en bedrijven die het 150-jarig jubileum van de Winkler Prins 
in Veendam een warm hart toe dragen. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Zonder hun 
bijdragen is het organiseren van een jubileumweek ter gelegenheid van het 150-jarig 
bestaan - zoals wij die voor ogen hebben - niet mogelijk. Het biedt ons mogelijkheden 
voor een rijke invulling van de jubileumweek met voor elk wat wils. We zijn iedereen die 
ons op welke manier dan ook ondersteunt hiervoor zeer erkentelijk. We gaan de instanties en bedrijven zichtbaar 
maken op onze website www.wp150.nl. Ondertussen blijven we met veel vrijwilligers verder werken aan een 
boeiende, onvergetelijke en plezierige jubileumweek. Vanaf deze plek aan allen die financieel bijdragen: 
alvast hartelijk dank! 
 
Dagelijks Bestuur WP150 

 

Interview met de 1.000e aanmelder 
Op zaterdag 4 juni konden we de 1.000e aanmelding registreren. Het is Arjan Hilgersom uit Wijhe. Arjan is onder 

zijn leeftijdgenoten zeker geen onbekende. Hij is degene die het grote bord ‘Binnenwoel’ voor de aula van de 

nieuwe school, geopend in 1987, heeft geschilderd. Een toepasselijke naam in de nieuwe nog te ontwikkelen 

woonwijk Buitenwoel. Afgelopen weekend had ik een interview met Arjan. 
 

 Mia van Selling 

 
Binnenwoel en Billy Turf 

Arjan heeft zich aangemeld voor de reünie en verheugt zich er op weer oude klasgenoten te 

ontmoeten en herinneringen op te halen. Hij is van de generatie leerlingen die in 1987 de 

verhuizing meemaakte van het oude gebouw naar het nieuwe grote grijze gebouw aan de 

Raadsgildenlaan. Arjan; “Ik heb hieraan geen sterke herinneringen, maar weet nog wel dat ik het 

in het begin miste dat de klas niet meer tijdens leswisselingen naar een ander gebouw hoefde te 

lopen. Alles speelde zich nu af via de trappen van het nieuwe gebouw.” 

 

Arjan, die zich zelf de graffiti 

kunst had eigen gemaakt, werd door de school 

benaderd om een groot bord ‘Binnenwoel’ te 

maken. Dit bord hangt er nog steeds, maar in 

verband met een verbouwing op een iets 

andere plek. Ook hangt er in de school nog een 

groot graffitibord van zijn hand op de begane 

grond getiteld, ‘Billy Turf”. Arjan: ‘Ik ben verrast 

dat deze in de school hangt. Ik heb het bord 

destijds gemaakt voor een wedstrijd 

‘Stripfiguren’ in Veenlust en wist niet waar het 

gebleven was.” 

 

Zijn creativiteit deed hem na de Winkler Prins 

kiezen voor een studie grafische vormgeving 

aan de Academie Minerva in Groningen, waarna hij samen met een studiegenoot een ontwerpbureau begon. 

Aanvankelijk in Groningen, en daarna 15 jaar in Amsterdam. Inmiddels woont hij alweer een aantal jaren in het 

mooie Wijhe aan de IJssel en runt hij een eigen communicatiebureau, deels aan huis gevestigd en deels nog in 

Amsterdam. 

http://www.wp150.nl/
http://www.wp150.nl/


 

Arjan over zijn aanmelding: “Ik heb me voor alles aangemeld, zowel voor het dag- als avondprogramma. Een 

aantal vroegere klasgenoten spreek ik nog af en toe en samen hebben we besloten te gaan.” Gevraagd naar zijn 

favoriete docenten noemt hij onder andere Van der Bles - tekenen,  Kap - Duits en Verhoeven - Engels. Ook de 

lessen handel en economie spraken hem erg aan.  

“Het zou leuk zijn weer een aantal docenten op de reünie te ontmoeten”, aldus Arjan, die opmerkt dat hij op 

verzoek van docent Van der Mark zelfs nog een graffiti schilderij voor Van der Mark thuis heeft gemaakt. Er zullen 

veel (oud-)docenten op de reünie aanwezig zijn, waarvan een aantal zelfs bereid is gastlessen te geven. Een 

weerzien met vroegere docenten zit er dan ook dik in! 

 

Welkom terug in de klas! 
Kom jij naar de WP 150-reünie op zaterdag 15 oktober a.s.? Grijp dan 

je kans om nog één keer plaats te nemen in de schoolbanken. Meer 

dan 20 docenten uit het verleden en heden van de Winkler Prins 

hebben zich al beschikbaar gesteld om de reünisten met hun 

aanwezigheid, hun kennis en enthousiasme tegemoet te treden! 

Een tipje van de sluier? Nederlands, scheikunde, wiskunde, techniek 

komen aan bod. Maar ook lichamelijke opvoeding, economie, 

beeldende vorming, natuurkunde, Grieks en Latijn en uiteraard 

geschiedenis. Wat bijvoorbeeld te denken van een onderwerp als 

‘Winkler Prins en de Veendammer Wind’? Wie deze, ongetwijfeld 

boeiende, gastles geeft? Dat houden we nog even geheim! Na de 

zomervakantie hopen we het complete overzicht van de gastlessen bekend te kunnen maken. Houd 

de website in de gaten. 

(Oud-) docenten die zich nog willen opgeven voor het geven van een gastles zijn overigens nog 

steeds van harte welkom! Met name docenten biologie en creatieve vakken missen we nog in het rijtje. 

Ook (oud-) decanen zijn van harte welkom. In een ‘meet & greet’ uurtje kun je weer helemaal bijpraten 

met je oud-leerlingen. Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar: gastlessen-

wp150@winklerprins.nl en door je te registreren via de inschrijfmodule op de website. 

 

Expositie Kunstcollectie Winkler Prins in Veenkoloniaal Museum Veendam 
In de gebouwen van scholengemeenschap Winkler Prins is 

behalve het prachtige werk van leerlingen een omvangrijke 

collectie beeldende kunst van professionele kunstenaars te 

zien. De collectie, die bestaat uit kunstwerken van een eeuw 

geleden tot eigentijds werk, is tot stand gekomen door 

schenkingen, aankopen en speciale opdrachten die door de 

school aan kunstenaars zijn verstrekt. De school heeft er 

altijd groot belang aan gehecht om leerlingen, ouders en 

medewerkers in contact te brengen met kunst van 

professionals en beeldend werk van eigen leerlingen. Kunst 

verruimt de blik op de leefomgeving en heeft een 

toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van jonge 

mensen. 
Jan van der Zee: houtsnede 1964, titel onbekend         De rustende zichter, 1924, houtsnede 
            van Johan Dijkstra 

Uitgebreide collectie 

De laatste decennia is de collectie flink uitgebreid en met zorg beheerd. In 

samenwerking met het Veenkoloniaal Museum is het idee ontstaan om ter 

gelegenheid van het 150 jarig jubileum van de Winkler Prins een expositie te 

organiseren in het Veenkoloniaal Museum. Er zijn litho’s en houtsneden te zien 

die een duidelijke relatie hebben met Groningen, bijv. van de Groninger 

kunstkring De Ploeg. Ook is er werk uit de jaren 1960-1970 van bekende Cobra 

kunstenaars. 

 

Bijzonder zijn de speciale uitgaven van litho’s in de zgn. Vaevo-serie, uitgaven 

waar scholen op konden intekenen in de jaren ’20 van de vorige eeuw (“voor de 

aesthetische vorming der rijpere jeugd”).  

Een belangrijke toevoeging aan de collectie omvat werk uit de jaren ’60 en ’70 

van de vorige eeuw. Dit werk, gemaakt binnen de Rijksregeling BKR, 

is in de jaren ’80 en ’90 geschonken aan onder meer artotheken en 

(toenmalige) Rijksscholen. Ook nieuwbouwprojecten van de Winkler Prins 

hebben er toe bijgedragen dat de kunstcollectie kon worden uitgebreid. De grote staalconstructie van Joost Baljeu 
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in het gebouw aan de Raadsgildenlaan is hier een voorbeeld van evenals grote wandpanelen met digitale 

fotografie, een opdracht aan Anna Kramer voor het nieuwe vmbo-gebouw. Los van de expositie van de 

kunstcollectie in het Veenkoloniaal Museum, is er in van Beresteyn werk te zien van oud-leerlingen.  
       

Wij hopen dat velen van jullie een kijkje komen nemen en genieten van de tentoonstelling en van het werk van de 

leerlingen. De expositie duurt van 9 oktober 2016 tot en met 15 januari 2017. 
  

Teake van der Bles, oud-docent tekenen/handvaardigheid. 
Meer info: http://www.veenkoloniaalmuseum.nl/exposities-agenda/klasse-kunstwerken/ 

 
Herhaling protestoptocht 1967 
Er ontstaan allerlei initiatieven. Erg leuk! Zo doet oud-leerling Alfred Poppen onderstaande oproep aan oud WP-
ers die in 1967 op de WP zaten. We hopen dat zijn plan lukt en wensen hem succes met de voorbereidingen! Wie 
helpt Alfred deze hilarische optocht te realiseren? 
 

“In 1967 was Veendam even “wereldnieuws”. WP-
scholieren weigerden de school in te gaan uit protest 
tegen strenge kledingvoorschriften. Jongens mochten 
geen ‘cape’ meer dragen en het werd meisjes verboden 
met een lange broek naar school te komen. De 
verscherpte kledingvoorschriften druisten in tegen de 
geest van de tijd. In studentensteden was het al 
onrustig. Geïnspireerd door Provo’s en de latere 
Kabouterbeweging besloot een groep scholieren zich 
niet neer te leggen bij het ‘bevoegd gezag’. 

 
Staking 
Voor het eerst werd er door scholieren in Nederland 
gestaakt. Nieuws dat de voorpagina van De Telegraaf 
haalde en ook enkele Duitse kranten schreven over dit 
nieuwe fenomeen. Een groep scholieren werd gedreigd 
van school te worden gestuurd. Het scholierenprotest 
duurde ruim een uur. Na enkele dagen werden de 
voorschriften versoepeld en raakte Veendam weer uit 
het nieuws. 
 
Spijkerbroekprotestoptocht 
Een groep oud-leerlingen van destijds wil op de dag van de reünie de protestmars nog een keer lopen. Bij 
voldoende animo zullen spandoeken en borden dit keer niet ontbreken. Leerlingen van destijds (1967 en later) 
worden opgeroepen in spijkerbroek mee te lopen. Het is de bedoeling dat we ons ’s middags (tijdstip wordt nader 
bekend gemaakt) verzamelen bij het gemeentehuis. Het zou mooi zijn dat een groep huidige WP-leerlingen de 
“voorvechters van toen voor vrije kleding” bij het Veenkoloniaal Museum opwachten met een traktatie als dank 
voor de bevochte verworvenheden. Aanmelden voor de Spijkerbroekprotestoptocht via alfred.pop@planet.nl”. 
Einde ingezonden stuk. 
 

 
Inschrijving WP150 Golfdag geopend 
 

In de vorige nieuwsbrief hebben we al laten weten dat op zaterdag 17 
september a.s. een WP150-golfdag georganiseerd wordt op de 
prachtige golfbanen van golfclub De Compagnie in Veendam. 
 
Het gaat om: 
*een golftoernooi met maximaal 72 spelers (in het bezit van GVB) 
*diverse clinics, waarbij we de beschikking hebben over de driving 
range, putting green en waarbij de deelnemers onder begeleiding de 
PAR3-baan kunnen lopen (circa 50 personen). 
  
Er zijn al meerdere oud WP-ers die interesse hebben getoond voor het 

toernooi, dan wel voor de clinic. Zij krijgen binnenkort bericht. Het toernooi wordt mogelijk gemaakt door een 
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aantal sponsoren en wordt afgesloten met een barbecue. Wacht niet te lang met aanmelden, want vol = vol. We 
zijn benieuwd wie uiteindelijk de WP150 bokaal in de wacht sleept! 
 
Je kunt je vanaf nu inschrijven via het e-mailadres: golf@wp150.nl met vermelding van:  
naam, adres, pc + woonplaats, telefoonnummer(s) en handicap, dan wel of je aan de clinic meedoet. 
 

 

Livestream 
Op donderdag 23 juni was de reünie-

commissie (RC) in Binnenwoel bijeen en 

brachten de verschillende werkgroepen elkaar 

op de hoogte van hun vorderingen. Eén van 

de plannen is op de reüniedag via Facebook 

livestream beelden vanaf de locaties weer te 

geven. Tijdens de vergadering van de RC 

werd het systeem alvast getest en werden via 

FB beelden uitgezonden. Zonder geluid, dat 

wel, maar dat gebeurde bewust! Een van de 

reacties op FB was prompt: “Er gebeurt niet 

veel!”. Wij zeggen: “Wacht maar af, op 15 

oktober gebeurt er van alles en dat wil je vast 

niet missen.” 

 
Contactgegevens organisatie WP150 Reünie 
 

Heb je vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de reünie, dan kun je met een 
van onderstaande mensen of deelorganisaties via de mail contact opnemen, dan wel 
op de website zoeken naar informatie.  
 
Dagelijks bestuur WP150:  Henk Spelde, voorzitter, Jan Nijborg, Mia van Selling 

E-mail:   info@wp150.nl 

Website:   www.wp150.nl 

Facebook:   facebook.com/wp150 

Aanmelden gastlessen: gastlessen-wp150@winklerprins.nl   

Aanmelden WP golfdag; golf@wp150.nl 
Registratie reünie:  GCB Groningen, Erika Pater 

        info@wp150.nl 

           erika@groningencongresbureau.nl  
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