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Rode lopers uit voor WP-gangers
PIETER BROESDER

VEENDAM Veendam wacht vandaag
een ware invasie van mensen die
de grote reünie van de jarige Winkler Prins scholengemeenschap
(150 jaar) bijwonen.

Ongeveer 2500 reünisten komen.
Bijna 200 vrijwilligers helpen mee.
Er liggen 1865 lunchpakketten klaar.
2000 mensen wonen vanavond de
eindfeesten bij op een van de negen
locaties in het centrum van Veendam waar minstens evenzoveel
bandjes spelen.
Niets wordt aan het toeval overgelaten. Op de vier locaties (Veenkoloniaal Museum, Hertenkampschool,
Raadsgildenlaan en J.G. Pinksterstraat) waar de reünisten terecht
kunnen, zijn bedrijfshulpverleners
aanwezig. Ook in het centrum wordt
een extra oogje in het zeil gehouden.
,,Want er zijn ook best veel mensen
van 88 jaar en ouder aanwezig’’, vertellen Mia van Selling en Henk Spelde van de organisatie. Die kan op
hulp rekenen van gemeente en ondernemers in Veendam en omgeving. Spelde: ,,Dat is het grandioze
en geeft aan hoe verweven de school
is met de eigen regio.’’
Via elektronische informatieborden van de gemeente worden bezoekers doorverwezen naar de parkeerplekken die voor de reünisten zijn
ingericht. Vanaf het station gaat tot
en met 13.00 uur een pendelbus. Vijf
oude Gado-bussen van het Nationaal Bus Museum en een paardentram vervoeren de deelnemers naar
en van de verschillende locaties.
Deelnemers krijgen een informatieboekje. Wie liever de smartphone
gebruikt kan een app downloaden
om het programma van vandaag te
volgen. Voor wie er niet bij kan zijn
is er een livestream op You Tube
(reunie.wp150.nl/stream). Bekendheden als Wim Pijbes en Bert Visscher zijn wegens omstandigheden
niet aanwezig. Ook de nestor van de
Winkler Prins, historicus, schrijver
en oud-geschiedenisdocent Harm
van der Veen is er niet bij. Van der
Veen, 25 jaar geleden nog voorzitter
van de toenmalige reüniecommissie, heeft een been gebroken.
Om 10.30 uur is de opening. Om
13.00 uur start het middagprogramma (met gastlessen, (foto)tentoonstellingen, activiteiten, presentaties) in onder meer het gemeentehuis, vanBeresteyn en Huis voor de
Kunst. Ook is er een nostalgische
wandeling door Veendam. Om 16.00
uur is op het Museumplein een samenkomst van alle reünisten en de
première van een speciaal geschreven WP150 muziekstuk, gespeeld
door de Winkler Prins Harmonie.
Vanaf 17.00 uur dineren en aansluitend van 20.00 tot 24.00 uur feesten
in negen horecagelegenheden in het
centrum met grote en kleine bands.

