
(februari 2020 – april 2020) 
 

De eeuwfeestcommissie probeert, ook in deze coronatijd, de druk op de ketel te houden. Er wordt, met wisselend 
succes, vergaderd via de app Houseparty en alle commissieleden zijn afzonderlijk met hun taakjes bezig. Hieronder volgt 
een update van onze werkzaamheden. 
 
DE REÜNIECOMMISSIE 
 

Bovengenoemde organisatie (zie Nieuwsbrief 3) stuurde een stapel papierwerk die door Ben, René Visser en enkele 
leden van het Centraal Bureau wordt ingevuld en goedgekeurd. Er zijn nog wat laatste haken en ogen, maar we 
vertrouwen erop dat deze mensen snel voor ons aan het werk kunnen. Belangrijk is dat zij de website bouwen waarop 
wij al onze informatie wereldkundig kunnen maken. 
 
BOEK 
 

Er heeft zich inmiddels een subgroep jubileumboek gevormd bestaande uit Marlies Vermeulen, Ben v.d. Boogaard, 
Johan Lok en Babs van Hasselt. Zoals jullie weten gaan wij door waar Ger Grobben en Bert v.d. Miessen waren gebleven 
in hun boek School van Betekenis. Dat eindigde met de verhuizing naar de Hoornselaan in februari 1995. We willen de 
teksten van Ger en Bert hier en daar wat uitbreiden en van extra illustraties voorzien. In het jubileumboek School van 
Kansen (werktitel) komt hun tekst dus weer terug. 
  

Voor de laatste 25 jaar maakte Babs een tijdlijn met de belangrijkste hoofdrolspelers (wie zaten er wanneer aan de 
knoppen?) en een tijdlijn van gebeurtenissen van 1995-2018. Daarvoor spitte zij zich door stapels oude Jaarboekjes, Drie 
in de Pannen en Parkposten. Wil je inzage in deze tijdlijnen, stuur dan een mail naar onderstaand adres. 
 

Inmiddels hebben we contact gezocht met een aantal hoofdrolspelers en zijn we bezig met het afnemen van interviews. 
Johan en Marlies bogen zich over een vragenlijst voor oud-leerlingen die online in te vullen is. Wie wil proefdraaien, 
meldt zich maar. Vooral de docenten die vroeger leerling waren worden van harte uitgenodigd. 
 

We zijn nu zelf bezig verbindende tekstjes te schrijven over de laatste 25 jaar en willen die te verlevendigen met quotes 
uit bovengenoemde interviews/vragenlijsten en veel illustraties. Meld je dus als je over uniek (foto)materiaal beschikt!! 
Wij zoeken nog steeds een professionele schrijver, c.q. neerlandicus, die het geheel tot een samenhangend geheel kan 
maken. 
 
FILM 
 

Uit het laatste contact met oud-leerling en filmmaker Ferco Kol ontstond het idee om i.p.v. een losse film een DVD te 
maken die in de binnenkaft van het jubileumboek gaat en elk hoofdstuk van beelden voorziet. Let wel, dit idee moet nog 
verder worden uitgewerkt. 
 
REUNIE 
 

Zodra de samenwerking met de Reüniecommissie van start gaat moet er gepraat worden over de invulling van de 
middag/avond op 18 september 2021. Hierover buigen Martin en Maurice zich alvast. 
 

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

Met vriendelijke groeten, 
 
 

Babs van Hasselt 


