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De Langeleegte podium voor Winkler Prins
ACHTERGROND

De feestweek van
de jarige Winkler
Prins scholenge-
meenschap is be-
gonnen. Niemand
minder dan Win-
kler Prins kwam
gisteren langs om
de aftrap te geven.

H
PIETER BROESDER

Het is lang geleden dat de
tribunes in het stadion
aan de Langeleegte zo vol
zaten. 2060 leerlingen,

docenten en schoolpersoneel be-
volkten gistermorgen het stadion
waar de officieuze aftrap tot de fees-
telijkheden plaatshadden. De School
bestaat 150 jaar. Veendam was de
eerste plattelandsgemeente die an-
derhalf eeuw geleden een HBS kreeg,
de directe voorloper van de huidige
school. Niemand minder dan de wit-
bebaarde naamgever Anthony Win-
kler Prins (in wie menigeen cabare-
tier Arno van der Heijden dacht te
herkennen) kwam langs. Op geheel
eigen wijze hield hij een quiz die na
diverse afvalrondes werd gewonnen
door Roma Lamain uit Veendam.
Winkler Prins stelde de kinderen pit-
tige vragen, die leerlingen met be-
hulp van hun smartphone vrij ge-
makkelijk wisten te beantwoorden.
Het werd meer dan oogluikend toe-
gestaan.

’s Middags was in cultuurcentrum
vanBeresteyn het officiële begin van
de feestweek met tal van genodig-
den uit onder meer onderwijs en po-
litiek. De school presenteerde er een
cadeau aan de bevolking van de ge-
meente Veendam: een op een glas-
in-lood-raam gelijkend toograam

naar een ontwerp van kunstenares
Anna Kramer. In het kleurrijke
kunstwerk zijn facetten opgenomen
uit de 150-jarige historie van de
school met aan weerskanten de jaar-
tallen 1866 en 2016 in staal uitge-
voerd door Albert ten Cate, docent
metaaltechniek aan de WP. Ook was
er de presentatie van het Jubileum-
boek WP150.

Hele week feest
door en voor
jarige scholen-
gemeenschap

Nog de hele week zijn er op ver-
schillende plekken in Veendam acti-
viteiten van en door de jarige school.
Vanavond wordt er in vanBeresteyn
een documentaire vertoond. Een
historische film met unieke beel-
den. Morgen is in het cultuurcen-
trum een symposium. Maar het
‘echte’ feest is natuurlijk zaterdag;
de grote WP-150 reünie waar bijna

2500 mensen op af komen. ,,Uiter-
aard uit heel Nederland’’, vertelt
woordvoerder Mia van Selling. ,,Ver-
der komen reünisten uit België,
Frankrijk, Duitsland, Engeland,
Noorwegen, Zweden, Zwitserland,
Portugal, Spanje, Gran Canaria, Ser-
vië-Montenegro, Israël, de Verenig-
de Arabische Emiraten, Zuid-Afrika,
Kameroen, Brazilïe en Australië.’’

Anthony Winkler Prins opent de jubileumweek van de Winkler Prins Scholengemeenschap op ludieke wijze. FOTO HARRY TIELMAN


