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Verhalenbanken 
 Leer- en Sportpark  in Veendam
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UNIEK PROJECT

Tien verhalenbanken in het leer- en 
sport park Veendam
Tien groepen inwoners uit de gemeente Veendam 
en omgeving van negen tot negentig jaar uit alle 
lagen van de bevolking hebben meegeholpen 
aan de totstandkoming van tien mozaïeken-
verhalenbanken. Op hun beurt schakelen zij vele 
anderen in waardoor direct of indirect honderden 
mensen bij dit project zijn betrokken. Zij komen met 
ideeën, verzamelen materiaal, maken tekeningen 
en geven aan wat zij belangrijk vinden dat er op 
de bank zou moeten staan.

Hieruit ontwerpen Ronald Raaijmakers en Liesbeth 
Peeters van Bureau Het Wilde Oosten de banken. 
De productie en het plakken van de glazen 
mozaïeksteentjes- en tegels staat onder hun leiding.  

Vrijwilligers in het atelier in Winschoten plakken 
de duizenden steentjes. Monnikenwerk, waarvoor 
grote waardering! Ook werkgroepleden plakken 
regelmatig een steentje bij op ‘hun’ bank. Beplakt 
weegt de bank ongeveer 1.700 kg. Voor enkele 
banken zijn duurzame steentjes van gerecycled 
glas gebruikt.

Door en voor inwoners en bezoekers
De tien verhalenbanken zichtbaar en zitbaar van, 
door en voor inwoners van de gemeente Veendam 
nodigen bezoekers uit met elkaar in gesprek te 
gaan. Elke bank vertelt een eigen verhaal dat voor 
velen herkenbaar is. Het verleden, heden en de 
toekomst komen op de banken tot uiting. Door veel 
inwoners bij het project te betrekken is er grote 
cohesie ontstaan. Betrokkenen zijn enorm trots op 
hun ‘eigen’ bank. 
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Initiatief
Het initiatief om het leer- en sportpark te verfraaien 
met tien verhalenbanken komt van Henk Spelde en 
Mia van Selling-Wortelboer, beiden inwoners van 
Veendam. Zij zijn op 16 februari 2017 benoemd 
tot ‘Veendammer van het Jaar 2016’ voor hun 
inzet ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan 
van scholengemeenschap Winkler Prins en het 
organiseren van een groots opgezette feestweek 
met een reünie waar 2.450 (oud-) leerlingen en 
medewerkers aan deelnamen. 
Nog niet moe van het organiseren, motiveren en 
coördineren, pikken zij na hun pensionering het 
idee op van Frans Warntjes van Winkler Prins voor 
de realisatie van tien verhalenbanken in genoemd 
park. Er is een projectgroep samengesteld, 
bestaande uit eerdergenoemde Ronald Raaijmakers 
en Liesbeth Peeters, Frans Warntjes, Rudie Spitzen 

van Compaen Veendam en beide initiatiefnemers. 
Vanaf nu kan iedereen genieten van de banken. 
Er is geen stad of dorp in Nederland waar zoveel 
mozaïeken-banken bijeen staan.

We wensen alle wandelaars nu en ook in de verre 
toekomst veel kijk- en praatplezier bij de mooie 
verhalenbanken in Parkstad Veendam.

Projectgroep Verhalenbanken,
Veendam, juni 2022
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Na bijna 100 jaar christelijke ulo, christelijke mavo, 
Ludger mavo en Ubbo Emmius ging deze school 
in het schooljaar 2019/2020 op in de Winkler 
Prins. Ubbo Emmius is in al die jaren van grote 
betekenis voor Veendam en omgeving. Leerlingen, 
medewerkers en ouders hebben meegedacht over 
het ontwerp van de bank. De voorkant toont het 
portret van Ubbo Emmius, waar de hoofdlocatie 
van de school naar is vernoemd, vervat in een 
prachtige, kleurrijke Veenkoloniale structuur 
van vroeger met wijken en landbouwgronden. 
Op de achterkant een foto van de laatste totale 
schoolbevolking van Ubbo Emmius Veendam en 
o.a. de tijdslijn van 1921 tot en met 2019.

Ubbo Emmius bank
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Deze verhalenbank neemt je mee naar de vroegere 
Sociëteit Veenlust en de vele sportactiviteiten die in 
de grote tuin achter de Sociëteit plaatsvonden. De 
plek waar nu het winkelcentrum en parkeerplaats 
Promenade te vinden zijn. Veel oudere Veen-
dammers herinneren zich nog de schaatsbaan, de 
gymnastiekuitvoeringen, de paardenrennen, de 
motorcross en andere activiteiten op deze plek.

Een groep enthousiaste senioren oppert tientallen 
ideeën voor een historische bank. Alleen al met 
hun bijdragen hadden er meerdere banken 
kunnen worden gevuld! Maar wat in de historische 
terugblik steeds naar voren komt, is de prachtige 
Sociëteit Veenlust; een stijlicoon voor de vele mooie 
gebouwen die Veendam rijk is uit de Veenkoloniale 
tijd. 

De Sociëteit staat in 1883 op de Internationale 
Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling in 
Amsterdam en doet dienst als Duits restaurant. Na 
de tentoonstelling is het geheel verscheept naar 
Veendam. De sociëteitsgedachte komt na WOII in 
de verdrukking en financieel gaat het bergafwaarts. 
Het besluit valt er een hotel van te maken. In 
1960 begint men met de sloop van de torentjes 
en de bouw van het hotel. Hiermee verdwijnt een 
beeldbepalend gebouw uit Veendam. De historie 
blijft in al zijn glorie nog zichtbaar op deze bank.

Historische bank Sociëteit Veenlust
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SC Veendam bank

Natuurlijk mag ook een geel/zwarte voetbalbank 
niet ontbreken op dit park. Vol overgave werkt 
een enthousiaste groep supporters mee aan 
een bank over ‘hun’ Sportclub Veendam en het 
roemrijke verleden van de club. Diepgewortelde 
supportersgevoelens en emoties komen naar boven. 
Niets is deze groep te veel. Zeer gemotiveerd 
komen ze ’s avonds steentjes plakken, bijpraten 
en anekdotes vertellen over de mooie tijd met hun 
club. Al hun wensen komen uit en het is echt ‘hun’ 
bank geworden waar veel supporters met plezier 

– maar ook met weemoed – naar zullen kijken. 
Een bank die ongetwijfeld de tongen losmaakt en 
prachtige herinneringen naar boven haalt.

De bank laat de hele historie van de voetbalclub 
zien met als hoogtepunt uiteraard de promotie naar 
de eredivisie. Alle elftallen staan rondom op de 
bank afgebeeld evenals foto’s van onvergetelijke 
momenten. 
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Wildervank-Bareveld-Borgercompagnie bank

In eerste instantie werken leerlingen van groep 7 
van o.b.s. De Sleutel uit Wildervank mee aan een 
bank over Wildervank-Bareveld-Borgercompagnie. 
Hun plezier hieraan werkt zo aanstekelijk dat ook 
groep 6 mee wil èn gaat doen. Deze bank gaat 
over de ontginning van de streek en de afgraving 
van de wijken. Het is een eerbetoon aan de harde 
werkers van weleer. De leerlingen verdiepen zich 
in het thema en met veel enthousiasme worden 
familieleden en dorpsgenoten bij het project 
betrokken. Op de voorkant prijkt een foto van een 
groep verveners rond het jaar 1900.

Elke leerling heeft iemand van deze foto 
nagetekend. Deze tekeningen staan op de 
achterkant van de bank, die verder wordt 
opgesierd met een Veenkoloniale basisstructuur en 
historische foto’s uit de dorpen.

Ter afsluiting van het project is in de school een 
tentoonstelling gehouden over de vervening in de 
Veenkoloniën, het leven van toen en van de door 
de leerlingen in het atelier gemaakte mozaïeken 
kunstwerkjes.



14



15

Beroepsonderwijs vmbo-bank

Was er vroeger in Veendam de Afina Doornbosch 
huishoudschool aan de Stationsstraat en de Lagere 
Technische school (eerst aan het Boven Oosterdiep 
en sinds 1959 aan de J.G. Pinksterstraat), nu is al 
het beroepsonderwijs ondergebracht op het leer- 
en sportpark in het vmbo van Winkler Prins. Een 
groepje leerlingen en docenten verdiept zich in 
het beroepsonderwijs toen en nu. Oud-leerlingen 
die vanaf 1959 technisch onderwijs volgen op 
de LTS in Veendam herinneren zich ongetwijfeld 
nog de grote, kleurrijke wandbeschildering van 
Ploegkunstenaar Jan van der Zee in de hal van 
de school aan de J.G. Pinksterstraat. Eén brok 
techniek. 

Om een deel van deze beelden veilig te stellen, zijn 
deze wandschilderingen het uitgangspunt op de 
voorkant van de bank over het beroepsonderwijs 
in Veendam. De achterkant toont een greep uit 
verschillende beroepen waarvoor leerlingen 
worden opgeleid. De profielen zijn van twee 
leerlingen die met hart en ziel aan het project 
hebben gewerkt. Met uiterste precisie hebben ze 
samen met begeleidende docenten menigmaal hun 
steentje bijgedragen.  
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Ommelanderwijk–Zuidwending bank

Een flinke groep inwoners van alle leeftijden uit 
Ommelanderwijk-Zuidwending heeft meegedacht 
over deze bank. Na een eerste bijeenkomst 
waarin veel ideeën naar voren komen, slaat de 
pandemie toe. Dat we niet zonder de inbreng van 
de werkgroep kunnen, moge duidelijk zijn. Een 
garage, de buitenlucht, mailcontact, een geprinte 
tekening als huiswerk in de brievenbus bieden 
de ontwerpers een oplossing om toch verder te 
kunnen. 

Een historische tekening uit 1899 en gedeeltelijk 
herzien in 1910 van het gebied tussen Veendam en 
de Pekela’s is als ‘onderdeken’ gebruikt. De dorpen 
Ommelanderwijk, Zuidwending en omgeving zijn 
opgevuld met foto’s uit lang vervlogen tijden. 
Op de zijkant van de bank is de betreffende kaart 
te zien. Daarbij een aantal logo’s en een gouden 
hart. Deze verwijzen naar de vele verenigingen en 
de hechte gemeenschap in beide dorpen.
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Zechsteinzee bronbank

Een bank over een wel héél ver verleden. Het is 
nauwelijks voor te stellen, maar diep verborgen 
onder het aardoppervlak van het noordelijk deel 
van Europa ligt de Zechsteinzee. Een oerzee die 
ongeveer 250 miljoen jaar geleden is ontstaan. 
Op 1600 meter onder Veendam loopt een deel van 
deze zee met grote zout- en magnesiumchloride 
velden. In de toenmalige Zechsteinzee leven 
allerlei zeediertjes. Het overleg samen met de 
werkgroep in wat er toen mogelijk leefde, heeft 
geleid tot het ontstaan van de bronbank. Via de 

iriserende mozaïeksteentjes schitteren de kristallen 
uit de diepe bodem van de zee aan alle kanten 
op de bank. Afbeeldingen van fossielen als de 
Tiktaalik, de Coelacanth en van trilobieten en 
ammonieten, geven ons een beeld van wat er 
miljoenen jaren geleden leefde in deze zee onder 
Veendam. Neem lekker plaats op deze bank, sluit 
je ogen, geniet van dit moment en laat de fantasie 
de vrije loop: Veendam in een tropische omgeving 
met een azuurblauwe zee!



20

2

3

6

7

8

9

4

1

5

10

11

PLATTEGROND

Ubbo Emmius bank

Historische bank Sociëteit Veenlust

SC Veendam bank

Ommelanderwijk–Zuidwending bank

Beroepsonderwijs vmbo-bank

Wildervank-Bareveld-Borgercompagnie bank

Zechsteinzee bronbank

Time Out bank

Parkstad Veendam bank

Antoni Gaudí bank in Veendam

Winkler Prins 150 jaar, geen 10,  
maar 11 banken

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



21

2

3

6

7

8

9

4

1

5

10

11



22



23

Time Out bank

Ieder mens heeft wel eens een time out nodig. Ook 
bij jongeren komt het naar school gaan door allerlei 
omstandigheden soms in de knel. Voor hen is er 
binnen de Winkler Prins de tussenvoorziening Time 
Out. Hier krijgt de leerling in een veilige, structurele 
werkomgeving maatwerk aangeboden. Het doel 
is de leerling terug te geleiden naar het regulier 
onderwijs of een ander passend traject. Een groep 
leerlingen heeft hun gedachten en ideeën laten 
gaan over een bank, waarop de zorg voor hen tot 
uiting komt. In meerdere overleggen en in een open 
sfeer laten ze weten wat Time Out met hen doet en 
hoe zij hun toekomst zien. De vertaling hiervan laat 
zich zien op de bank. Laat deze bank het symbool 
zijn van durf, duurzaamheid en daadkracht.
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Parkstad Veendam bank

Als het om de Veendammer historie gaat, mag 
een groene, kleurrijke, fleurige bank over Parkstad 
niet in deze serie ontbreken.  De projectgroep 
heeft hiervoor zelf ideeën en items aangedragen, 
waarmee de ontwerpers met passie aan de slag 
zijn gegaan. Deze bank laat het groen van de 
Parkstad zien en toont op de achterzijde een aantal 
parken in de gemeente. Zelfs in de winter als de 
bladeren van de bomen zijn, biedt deze bank een 
mooi groen welkom vanaf de parkeerplaats in het 
leer- en sportpark.
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Antoni Gaudí bank in Veendam

De ontwerpers en initiatiefnemers hebben zich 
tijdens het project mede laten inspireren door de 
mozaïekwerken van Gaudi.  Wie kent ze niet? 
De prachtige werken van de Catalaanse architect 
Antoni Gaudí in Barcelona. Zijn meesterwerk de 
Sagrada Familia, het beroemde Parc Guëll, de 
vele andere mozaïekkunstwerken in Barcelona en 
elders in Spanje. Als er zoveel mozaïekbanken 
in één park komen te staan, dan is het haast 
vanzelfsprekend dat er ook een Gaudíbank komt. 
Een hommage aan de Spaanse architect.  Deze 
bank is ook een soort toekomstbank. Over 20 jaar 
is het heden al weer verleden. Een groeidiamant, 
net als het nieuwe leer- en sportpark. Het jaar 
2022, het oprichtingsjaar van het park, is in 
Gaudiaanse mozaïekstijl terug te vinden op de 
bank.
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Winkler Prins 150 jaar, geen 10, maar 11 banken

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van 
de o.s.g Winkler Prins is al op 21 mei 2016 de 
allereerste verhalenbank over de school onthuld. 
Een pronkstuk waarin het verhaal over het 
150-jarig bestaan van de school staat afgebeeld 
met een glasmedaillon van Anthony Winkler 
Prins, de oprichter van de school in 1866, op de 
voorkant. Leerlingen uit destijds de eerste klas van 
de kaderopleiding werken samen met hun docent 
hieraan mee. Hun namen staan op de achterzijde 

vereeuwigd en daar zijn ze maar wat trots op. 
Hoewel de bank geen onderdeel uitmaakt van 
het project van tien verhalenbanken, hoort deze 
vanzelfsprekend wel in dit rijtje thuis.

En zo eindigen we met het begin: De Winkler 
Prins bank en de Ubbo Emmius bank op het 
schoolterrein gebroederlijk in elkaars nabijheid 
en vrij te bezichtigen tijdens de opening van de 
school.
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Troost- en hoopbank  – no. 12

Vanuit de bevolking is de vraag bij de gemeente 
Veendam neergelegd om een blijvende plek te 
creëren waar nabestaanden hun dierbaren kunnen 
gedenken.  Het college van B&W wil graag dat ook 
hiervoor een mozaïekenbank komt en benadert de 
initiatiefnemers van de verhalenbanken om ook dit 
project op te zetten en te begeleiden. Zij, alsmede 
de ontwerpers/kunstenaars, voldoen graag 
aan dit eervolle verzoek. Een werkgroep draagt 
hiervoor ideeën aan die de ontwerpers vertalen in 
een waardige, mooie gedenkbank. De gemeente 
bepaalt waar deze bank komt te staan. Bij het 
drukken van deze infobrochure kunnen verder 
nog geen mededelingen worden gedaan. De 
informatie over deze bank is te zijner tijd via de 
QR-code te vinden.

Als voorbeeld een foto van 
de gedenkbank in Bedum.
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Tot slot

Onderstaande organisaties/instellingen 
hebben de verhalenbanken financieel 
mogelijk gemaakt, waarvoor onze 
hartelijke dank! 

Onze dank gaat ook uit naar Stichting Welzijns-
organisatie Compaen Veendam die de hele 
financiële penvoering van het project gedurende 
de afgelopen jaren voor ons heeft gedaan.

Tot slot grote dank ook aan alle 
werkgroepen en de vele andere 
vrijwilligers!
Samen met jullie is er iets moois neergezet waar 
we tot in lengte van jaren van kunnen genieten. 
Jullie inzet was geweldig!

Henk Spelde en Mia van Selling

Veendam, juni 2022

LEADER Oost-Groningen 
Gemeente Veendam
Winkler Prins Veendam 
Ubbo Emmius Veendam 
Stichting Wildervankfonds 
Nedmag Veendam
Rabobank Stad- en Midden-Groningen
Provinciaal Leefbaarheidsfonds Groningen
Gasunie/EnergyStock Groningen.

Zittend v.l.n.r. Frans Warntjes, Liesbeth Peeters, Mia van Selling
Staand v.l.n.r. Henk Spelde, Rudie Spitzen, Ronald Raaijmakers
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Europees Lanbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

SPONSOREN
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Meer weten? 
Scan de QR-code of ga naar: 
groningerverhalenbanken.nl/projecten/leer-en-sportpark-veendam


