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Welkom

Beste reünist, 

Een warm welkom op deze reünie ter gelegen-
heid van het 150-jarig bestaan van Winkler Prins 
Veendam. We hopen je een onvergetelijke dag te 
bezorgen en wensen jou en alle andere bijna 2.500 
reünisten heel veel plezier!

Reüniecommissie WP150
Veendam, 15 oktober 2016 



Deelnemende startlocaties
Locatie 1: Veenkoloniaal Museum
Locatie 2: Hertenkampschool
Locatie 3: Raadsgildenlaan 1
Locatie 4: J.G. Pinksterstraat 26

Overige locaties
De locatie Raadsgildenlaan 11 vmbo techniek en economie 
is open tussen 12.30 en 15.30 uur.

De locaties praktijkschool J. Salwaplein en Time Out zijn 
gesloten. Op verzoek kan een bezoek worden gebracht. 
In dat geval om 14.00 uur melden in de hal van locatie 
Raadsgildenlaan 1.

Algemene informatie



Bereikbaarheid organisatie WP150
Het dagelijks bestuur en leden van de organisatie zijn in de 
ochtend aanwezig op de startlocaties en van 13.30 uur tot 
22.00 uur in de hal van Cultuurcentrum vanBeresteyn aan 
het Museumplein.

Telefonische bereikbaarheid op zaterdag 15-10
-   Secretariaat Groningen Congres Bureau  

Telefoon: 06 11 20 42 79 (van 09.00 uur tot 22.00 uur)
-   Winkler Prins 

Telefoon: 0598 - 364 656 (van 09.00 uur tot 16.00 uur)

Bedrijfshulpverlening
Op alle locaties zijn BHV-ers aanwezig en is er een AED 
bij elke conciërgebalie.

Speciale website en live-stream
De mobiele website reunie.wp150.nl geeft informatie  
over het dagprogramma en andere zaken Live-stream  
uitzendingen vanaf de reünie zijn te volgen via You Tube: 
reunie.wp150.nl/stream

Afhalen Jubileumboek
Het Jubileumboek kan per locatie tegen overhandiging van 
de voucher (reünisten voor het dagprogramma krijgen deze 
’s morgens bij de infostand) worden afgehaald. Vanaf 14.00 
tot 22.00 uur kan het jubileumboek ook tegen inlevering 
van de voucher bij de infostand in Cultuurcentrum van-
Beresteyn aan het Museumplein worden gehaald, dan wel 
gekocht voor € 12,50.



Blijvende herinnering
Wil je een blijvende herinnering aan deze reünie? We heb-
ben in de infostands een presse-papier te koop voor € 10,- 
met daarop afgebeeld het prachtige WP150 kunstwerk. 

Glossy Tijdschrift InVeendam 
Met veel WP-verhalen over vroeger, nu en over de toe-
komst. Het tijdschrift is te verkrijgen bij de infostands.

Reüniefotograaf in museum of cultuurcentrum 
vanBeresteyn: van 11.00 tot 20.00 uur
Met je vroegere klasgenoten en/of vrienden op de foto?  
Dat kan. Bij mooi weer is de Reüniefotograaf te vinden 
nabij het historische schip op de binnenplaats achter het 
museum. Bij regen op de begane grond van vanBeresteyn 
in de glazen ronding aan de noordkant. Je vult ter plekke 
een envelop met adresgegevens in en rekent € 6,- contant 
en liefst gepast af, incl. verzendkosten. De foto (13x18) 
wordt de week erna thuisgestuurd.



Ochtend
De ochtend staat vooral in het teken van ontvangst en 
snel hernieuwd kennismaken. Bij binnenkomst ontvang 
je alles wat je nodig hebt en de vouchers waarvoor je hebt 
betaald. Uiteraard wordt er koffie en thee geserveerd met 
iets lekkers. Vanaf 12.00 uur kun je tegen inlevering van 
je voucher in je ontvangstlocatie een lunchpakket komen 
halen. 

Middag
De middag staat in het teken van ontmoeten.  
Je kunt je vroegere docenten ontmoeten en je  
kunt op stap naar de andere scholen en in Veendam.  
We bieden een scala aan activiteiten. Veel plezier!



Parkeergelegenheden Verschillende 
schoolgebouwen/locaties

Historische wandelroute



Vak Docent Vak Docent
Veenkoloniaal Museum/ (lyceum / gebouw A)     

( eerste verdieping)

Hertenkampschool (ulo/ gebouw C) Geschiedenis 
lokaal geschiedenis Mw. H. Antema-Ligtenberg

(begane grond) Kooklokaal beeldende vorming Dhr. M. Schrage

1.12 Nederlands Dhr. T. Oud Engels Mw. G.  Lo-A-Tjong

1.05 geschiedenis Dhr. B. Visser geschiedenis Dhr. J. Onderwater

1.32 scheikunde Dhr. A. Barla optioneel herhaling les dhr. A. Barla

1.39 natuurkunde Dhr. H. te Kolstee

1.11 Frans Mw. T. Diepenbroek

1.18 economie Dhr. H. Bruins
Begane grond 

lokalen 31-32-37
diverse workshops zorg 
& welzijn Mw. D. Haak

1.31 wiskunde
Dhr. D. Dominicus van den 
Bussche geschiedenis Dhr. R. Engelsman

1.32 economie Dhr. G. Dopper wiskunde Dhr. J. Houwing

1.33 mentorles Mw. H. Komdeur-Dodde wiskunde Dhr. D. de Boer

1.45 Latijn en Grieks Mw. W. Engels geschiedenis Dhr. Elting
Begane grond 
gymlokaal 1 lichamelijke opvoeding

Dhr. HW. Walburg & 
collega's LO

Raadsgildenlaan 1 (eerste verdieping)

▼  Aanvang 13.15 uur ▼ ▼    Aanvang 14.15 uur  ▼LokaalLocatie

Pinksterstraat  (eerste verdieping)

(wijzigingen voorbehouden)

Docentenkamer scheikunde Dhr. G. Mulder Engels Dhr. K. Gräper

rooster gastlessen WP150/1

Gastlessen
Oud-docenten en docenten zijn bereid gevonden  
gastlessen te geven. Ze zien je graag terug in de klas! 



Docenten- en  
ontmoetingspleinen  
op de verschillende locaties
Op alle locaties kun je tussen 
12.00 en 14.00 uur oud- en 
huidige docenten en andere 
medewerkers ontmoeten op de 
docenten- /ontmoetings-
pleinen. 
a.  Veenkoloniaal Museum in 

de voormalige 
 lerarenkamer/filmzaal
b.  Hertenkampschool in de 

voormalige lerarenkamer
c.  Raadsgildenlaan 1 in 
 Binnenwoel 
d.  J.G. Pinksterstraat 26 in de 

kantine en er zijn docenten 
in de diverse lokalen

e.  Raadsgildenlaan 11, vmbo 
economie/techniek door  
het hele gebouw van 12.30 
tot 15.30 uur.

13.00-15.30 uur: Open Huis Pinksterstraat 26
Op locatie Pinksterstraat 26 zijn er in diverse lokalen 
veel activiteiten op het gebied van sport, spel, kennis, 
workshops, foto’s, filmpjes en daar kun je bijpraten in 
diverse cafés. 

Doorlopende tentoonstellingen, dia- en 
fotopresentaties, historische films
•  Veenkoloniaal Museum de tentoonstellingen  

‘Klasse-Kunst’ en ’Klasse-Foto’s’
•  Veenkoloniaal Museum: in de filmzaal, de bioscoop-

zaal en het oude klaslokaal naast de vroegere leraren-
kamer beelden van vorige reünies, klassenfoto’s,   
sportgebeurtenissen en historische filmbeelden van 
Veendam en de WP

•  In de hal van vanBeresteyn noordkant tentoon-
stelling van werken van oud-leerlingen die een 
kunstopleiding hebben gevolgd

•  In de Hertenkampschool film- en fotopresentaties 
van de vroegere m(ulo) en oud-Veendam en presen-
taties van oude mode

•  ‘Huis voor de Kunst’ Stationsstraat: in de historische 
wandeling opgenomen 

•  ‘Kunst om de vijver’: in de historische wandeling   
opgenomen (open van 13.00-17.00 uur)



Van 13.00-15.30 uur:  
Historische WP150 wandel- en  
kunstroute met rust- en kijkmomenten
1. Start Hertenkampschool - oude (M)ULO 
2.   Wandelen en kunst bekijken van oud-leerlingen in 

vanBeresteyn en in de huizen rondom de vijver
3.  Via het Museumplein naar van Beresteynstraat
4.   Einde straat linksaf Beneden Oosterdiep nr. 59  

naar het oude postkantoor, nu kantoor 

5.   Terug en de Stationsstraat in naar ‘Het Huis voor de 
Kunst’ op nummer 10, vervolgens rechtdoor naar het 
oude Stationsgebouw - wachtkamer 3e klas met 

 horeca en perron
6.   Via de spoorovergang - nieuw station - naar busstation, 

oude loods Jonker, nu OV punt
7.  Rechtsaf naar de Molenstreek met Jachthaven
8.   Linksaf naar Bocht Oosterdiep nr.45 woonwinkel 

Remake (vroeger Nederlandse Middenstand Bank) 
9.   Na nr. 45 rechtsaf het Julianapark in, met bezoek aan 

het Gemeentehuis
10.   Via Raadhuisplein en Veenlustplein naar Promenade 
 nr. 25 galerie Rendez-vous (sieraden) 
11.   Via overdekte passage naar het Museumplein met 

bezichtiging raam boven de ingang van het plein, 
 tegenover het museum
12.   Linksaf af naar het Kerkeplein met bezoek aan de Grote 

Kerk Veendam en de begraafplaats achter de kerk naar 
het graf van het echtpaar Winkler Prins en hun zoon 
Jacob. Deze graven zijn te vinden aan de linkerkant van 
het middenpad iets voorbij het midden van het pad

13.  Terug naar het Museumplein.



Van 15.30-16.00 uur: Herbeleven van de 
historische protestoptocht
Op 21 september 1965 staakten en protesteerden WP-
leerlingen tegen het verbod van het niet mogen dragen 
van lange broeken door meisjes en nozemkleding door 
jongens. Een groepje reünisten laat de geschiedenis herle-
ven en loopt opnieuw de route van het Gemeentehuis naar 
het Museumplein. Leerlingen uit die tijd worden van harte 
opgeroepen nogmaals mee te wandelen. 

16.00-16.30 uur: gezamenlijk bijeenkomst 
Museumplein 
Alle reünisten worden om 16.00 uur verwacht op het 
Museumplein voor een gezamenlijke muzikale afsluiting 
van het dagprogramma, met onder andere clips en optre-
dens van leerlingen uit de WP150-musical en de première 
van het speciaal voor WP150 geschreven muziekstuk geti-
teld ‘Overture to a Jubilee’ door Andreas Ludwig Schulte, 
gespeeld door de Winkler Prins Harmonie. Ook wordt er 
van bovenaf van alle aanwezigen een foto gemaakt.

Van 13.00-15.30 uur: Ritjes met de Paardentram
Liefhebbers kunnen een ritje door Veendam met de 
paardentram maken vanaf het Museumplein, nabij  het 
standbeeld van Winkler Prins. Hier eindigt de route weer 
voor de volgende rit.
 
Van 13.00-15.30 uur: Bustochten met 
historische bussen
Bij de verschillende schoolgebouwen staan vier historische 
bussen die de reünisten continue ‘hop on-hop off’ naar de 
verschillende schoolgebouwen vervoeren.



Tot slot
Graag koppelen we als goede doel de Stichting Vrienden 
Winkler Prins aan het 150-jarig jubileum. Deze Stichting 
maakt het mogelijk dat geen enkele leerling wordt buiten-
gesloten van activiteiten. Na de reünie meer hierover. 

Dank aan onze sponsoren! Zonder sponsoren was het 
organiseren van de Jubileumweek WP150 niet mogelijk.
Dank aan jullie allen, dat jullie met zo velen hier zijn! 
Dank dat jij je als vrijwilliger of medewerker hebt ingezet! 
Dank aan de gemeente Veendam, de horeca en midden-
stand voor de samenwerking! 

We hopen met jullie terug te kunnen kijken op een 
onvergetelijke jubileumweek en reünie WP150!

(Wijzigingen voorbehouden)

Namiddag, 
diner en feestavond 
Reünisten die alleen hebben ingeschreven  
voor het  diner en/of het avondfeest
Reünisten die zich alleen hebben aangemeld voor het diner 
en/of het avondfeest kunnen tussen 13.30 en 22.00 uur de 
vouchers en/of het toegangsbandje halen bij de infostand 
in de hal van vanBeresteyn aan het Museumplein. Tegen 
inlevering van de voucher kan daar ook het jubileumboek 
worden gehaald, dan wel gekocht voor € 12,50.

17.00-20.00 uur: Borrelen en diner*
In aanloop naar de avond kan er worden geborreld en kan 
er worden gedineerd in de locatie waarvoor een voucher is 
ontvangen.

20.00-24.00 uur: WP150-feesten in 
diverse horecagelegenheden*
Vooraf als dagreünist niet geboekt voor het avondfeest 
en wil je toch feesten? Koop dan nog een toegangsband-
je voor € 10,- aan de balie in vanBeresteyn. Dit kan 
tot 22.00 uur. Zie aparte flyer met informatie over de 
WP150-feesten.

*Sommige horecalocaties werken met eigen muntjes, anderen niet.



Kunstwerk, gemaakt ter gelegenheid van WP150 door Anna Kramer.
Info op www.wp150.nl/wp/


