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Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er flink wat stappen gezet. We hebben besloten om voor de organi
satie van de reünie een bedrijf in de arm te nemen dat ons veel van het organisatorische werk uit 
handen gaat nemen. Deze organisatie, genaamd ‘De Reüniecommissie’, neemt de school op de dag 
van de reünie als het ware over en verzorgt de inrichting, kaartverkoop, website, eten en drinken 
en nog veel meer; zo zetten zij gedurende de maanden ervoor hun niet geringe expertise in om zo
veel mogelijk oud-leerlingen en (oud-)personeel over te halen om te komen. Hierdoor hebben wij 
van de Eeuwfeestcommissie de handen vrij om ons bezig te houden met het eerdergenoemde boek 
en de film.

DATUM EN PLAATS GEWIJZIGD!!

Op aanraden van bovengenoemde organisatie hebben wij de datum voor de reünie verschoven van 
11 naar 18 september 2021. Daarnaast laten we de P3 vervallen als plek waar het avondprogram
ma plaatsvindt. Alle activiteiten op de dag van de reünie vinden plaats in het gebouw aan de 
Hoornselaan.

STUDIEDAG

Op 5 februari organiseert/de het Jan een studiedag. Op deze dag zullen wij ons presenteren mid
dels een PowerPoint. Marlies neemt het eerste historische deel voor haar rekening en Babs zal pro
beren de collega’s te enthousiasmeren over hun mogelijke bijdrage aan het feestjaar 2021-2022. 
Hiervoor zal zij de suggesties die bij Nieuwsbrief 2 vermeld zijn doornemen.

LOGO

Ben heeft zich in overleg met de commissie gebogen over een logo 
voor het eeuwfeest. Het voorlopig resultaat ziet u hiernaast. Naast de 
jaartallen en de drie namen die de school gesierd hebben, c.q. sieren, 
zie je ook de PSG-asterix en de drie haken uit het wapen van Purme
rend. We zijn zeer trots op dit fraaie logo.

BOEK

Drie leden van de commissie zijn bereid voor het spitwerk naar de 
achtergronden van de laatste 25 jaar en de historie van de school de handen flink uit de mouwen 
te steken. Wat wij echter niet kunnen, is al dit materiaal tot een prettig leesbare tekst ombouwen. 
Wij zoeken dan ook een professionele schrijver, c.q. neerlandicus, die deze taak op zich wil nemen. 
Wij zijn zelf naarstig op zoek naar kandidaten, maar krijgen graag van onze lezers suggesties en 
namen door.

FILM

Oud-leerling en filmmaker Ferco Kol heeft voor de Open Avonden van de PSG voor elke vestiging 
een promotiefilmpje gemaakt van twee minuten. Deze filmpjes zijn te zien op de website van de 
scholen. Zoals jullie weten hebben wij Ferco bereid gevonden om met ons de mogelijkheden van 
een film n.a.v. het 100-jarig bestaan te onderzoeken. Het voorwerk daarvoor is in volle gang. We 
hopen jullie hierover later uitgebreider te informeren.

Op- en aanmerkingen graag naar eeuwfeestjel@psg.nl en stuur deze brief vooral door!!

Met vriendelijke groeten,

Maurice Blöte, Ben van den Boogaard, Babs van Hasselt, Martin Quak en Marlies Vermeulen


