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De eeuwfeestcommissie ploetert vol goede moed tussen alle coronabeperkingen verder door om het 100-jarig 
bestaan van de school feestelijk te vieren. De commissie beschikt inmiddels over een projectplan en een passende 
begroting. Ook is er regelmatig contact met Peter Reenalda, de bestuurder van de Purmerendse ScholenGroep 
waarvan het Jan van Egmond Lyceum deel uitmaakt. Hieronder een verslag van onze bezigheden. 
 
REÜNIE 
 

Om maar te beginnen met de belangrijkste mededeling: de reünie die gepland stond voor zaterdag 18 september 
2021 verplaatsen we met een half jaar naar zaterdag 9 april 2022. We hopen dat het virus dan zover onder controle is 
dat we veilig met 2000 reünisten in het gebouw aan de Hoornselaan de 100 jaar kunnen vieren. 
 
AANKLEDING SCHOOL 
 

De eerste stap van de aankleding van onze school richting jubileum in 2021 is gezet. Het gedenkbord met de namen 
van de 11 oorlogsslachtoffers is verplaatst van de C0 naar de centrale hal met daaronder 12 kliklijsten met informatie 
over de genoemde personen. Zeer binnenkort wordt er in deze hal ook nog een vitrine ingericht met daarin 
voorwerpen die te maken hebben met deze bijzondere periode. 
 

In de school willen we verschillende vitrines plaatsen. Iedere vitrine staat voor een thema: reizen, sport, jaren 20, 
jaren 70, leermiddelen, theater enzovoort. Een aantal vitrinekasten is al ‘geadopteerd’, maar mocht je je willen 
aanmelden voor een thema of misschien zelfs een thema willen toevoegen dan is dat natuurlijk mogelijk.  Ook komen 
er op een aantal plaatsen in de school spandoeken met (zwart-wit) foto’s uit de rijke historie van onze school. 
 

Op vrijdag 11 september is er op de voorgevel van de school een aftelklok geïnstalleerd die aftelt naar 12.00 uur op 13 
september 2021. 
 
PRESENTATIE 26 AUGUSTUS 
 

De eeuwfeestcommissie heeft zich op 26 augustus nogmaals gepresenteerd aan de schoolleiding en de sectiehoofden. 
Bedoeling van de presentatie was om eenieder nogmaals op de hoogte te stellen van alle plannen rondom het 100-
jarig bestaan en de rol van de huidige docenten daarin. Degenen die ondanks het drukke schoolleven aanwezig waren, 
kwamen met enthousiaste ideeën voor het vullen van de vitrines, het oprichten van een alumnivereniging, een 
eregalerij met uit elk decennium twee oud-leerlingen met een bijzonder verhaal en een festival in het Kooimanpark op 
13 september 2021. 
 
DE REÜNIECOMMISSIE 
 

Met bovengenoemde organisatie (zie Nieuwsbrieven 3 en 4) is de samenwerking nog steeds niet tot stand gekomen. 
De laatste stappen hiervoor worden binnenkort gezet, maar wij gaan nu toch vast zelf een begin maken met het 
bouwen van een website. 
 
BOEK 
 

Team Boek (zie Nieuwsbrief 4) is hard bezig en we hebben nu ook een waardige eindredacteur gevonden in de 
persoon van schrijver Ko van Geemert. We zijn intussen met diverse drukkers in onderhandeling, maar aangezien we 
de reünie nu uitstellen, gaat de publicatie van het boek waarschijnlijk ook door naar april 2022. Meld je bij 
onderstaand adres als je als oud-leerling een vragenlijst wilt invullen; mochten we fragmenten uit jouw antwoorden 
willen gebruiken voor het boek vragen we daarvoor uiteraard om toestemming. 
 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, praten we jullie graag bij met Nieuwsbrief 6. 
 

Op- en aanmerkingen graag naar eeuwfeestjel@psg.nl en stuur deze brief vooral door!! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
C.E.E (Commissie Eerste Eeuwfeest) 


