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De eeuwfeestcommissie heeft ondanks corona enkele mooie stappen kunnen zetten om het feestelijk vieren van het 

100-jarig bestaan van de school dichterbij te brengen. Hieronder een verslag van onze bezigheden. 
 

REÜNIE 
 

Zoals jullie in de vorige Nieuwsbrief hebben kunnen lezen is de reünie in verband met corona verplaatst naar 9 april 

2022. 

 

AANKLEDING SCHOOL 
 

Met de aankleding van de school zijn we een stuk opgeschoten. Vlakbij het 

herinneringsbord met de namen van de 11 oorlogsslachtoffers in de centrale hal 

staat nu een vitrine die geheel is gewijd aan de Tweede Wereldoorlog. Op de 

planken maken tal van voorwerpen duidelijk hoe de oorlog ingreep in de school, 

de stad Purmerend en zeker ook in heel Nederland. 
 

Naast deze vitrine worden de gangen inmiddels gesierd door vijf in steigerbuizen 

gespannen fotodoeken van 2,7 bij 2 meter groot. Drie zwart-wit foto’s die 

verschillende 

momenten tonen van 

activiteiten rondom 

het statige gebouw 

aan de 

Wilhelminalaan: een 

spelletje korfbal in 1987, een wedstrijd touwtrekken bij de 

introductiedagen havo 4 (zie foto links) in 1985 en een 

optreden van een schoolband op de trappen aan de 

voorkant van het gebouw in 1987. 

Tevens een kleurenfoto van leerlingen in het gras aan kant 

van de Wilhelminalaan (1988) en een winters 

achteraanzicht van het nieuwe gebouw aan de 

Hoornselaan in de tijd vóór de Brug (december 2007). De 

eerste vier zijn van de hand van dr. W. D. J. Graafmans; de laatste twee foto’s zijn in kleur. 
 

BOEK 
 

Team Boek gaat in zee met drukkerij Rijser. Het streven is om de tekst in juni 2021 klaar te hebben en na eindredactie 

door Ko van Geemert door te sturen naar de drukker in december. We hopen dat het boek met de werktitel School 

van Kansen ruim voor de datum van de reünie klaar is.  

We zijn nog steeds op zoek naar geschikte quotes van oud-leerlingen bij de nieuwe teksten (vanaf 1995 tot heden) 

maar ook oud-leerlingen van voor die tijd zien we graag onze vragenlijst invullen. We zitten te springen om jullie 

herinneringen over de volgende zaken: Tweede Fase, studiehuis, 1040-urennorm, kansen die de school je heeft 

geboden, schoolklimaat, reizen, kerstgala en leerlingen die we volgens jou extra in het zonnetje moeten zetten. 

Meld je bij onderstaand adres en 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 7. 
 

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

Met vriendelijke groeten, 
C.E.E (Commissie Eerste Eeuwfeest) 


