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Hieronder een verslag van de bezigheden van de eeuwfeestcommissie van de afgelopen maanden. 
 
SPANDOEK 
 

Zoals eerder vermeld, werd op 11 september 2020 op de voorgevel van de school een klok 
geïnstalleerd die aftelt naar de 100ste verjaardag op 13 september 2021. Boven deze klok hangt nu 
een spandoek, dat dit heugelijke feit nog eens benadrukt. 
 

 
 
WEBSITE 
 

Op de website van het Jan van Egmond Lyceum staat sinds kort een knop naar de Eeuwfeestpagina. 
Zó komt u er meteen: https://janvanegmond.psg.nl/over-ons/eeuwfeest/. Daarop vindt u 
informatie over ons, een link naar de enquête voor oud-leerlingen en bovendien kunt u er alle 
nieuwsbrieven die tot nu toe zijn verschenen downloaden. 
 
PODCAST 
 

Op 1 maart bespraken twee leden van de eeuwfeestcommissie, Marlies Vermeulen en Babs van 
Hasselt, de plannen rondom het 100-jarig bestaan met oud-leerling Wesley Dekker van RTV 
Purmerend. Wesley heeft dit interview verwerkt in een podcast die via onderstaande link te horen 
is. De podcast is hier te vinden. 
 
PERSBERICHT 
 

Eind april ging er een persbericht uit naar de plaatselijke media in Purmerend en omstreken. In het 
persbericht werden oud-leerlingen van de RijksHBS, de RSG en het Jan van Egmond opgeroepen om 

https://janvanegmond.psg.nl/over-ons/eeuwfeest/
https://podtail.nl/podcast/wesley-s-podcast-rtv-purmerend/-057-babs-en-marlies-jan-van-egmond-lyceum-viert-1/


de enquête voor oud-leerlingen in te vullen en deden we een oproep om foto’s, agenda’s en andere 
schoolgerelateerde spullen aan ons af te staan. Hierop wordt al enthousiast gereageerd. 
 
BOEK 
 

Babs van Hasselt en Ben van den Boogaard zijn de leden van Team Boek die de laatste 25 jaar in 
beeld proberen te brengen. Zij zijn begonnen aan een serie online-interviews met oud-leerlingen en 
oud-medewerkers die hun licht kunnen laten schijnen op de onderwerpen die in het boek 
beschreven worden. Het verruimen van wat onder corona mag, staat intussen mondjesmaat weer 
échte interviews toe. Er wordt uiteraard ook hard gewerkt aan de eerste 75 jaar door de andere 
leden van Team Boek. 
 
EREGALERIJ 
 

Er bestaat al langere tijd het plan om een eregalerij in te richten met daarop verwijzingen naar oud-
leerlingen die (in de breedste zin des woords) een verschil hebben gemaakt in de categorieën sport, 
wetenschap/onderwijs, bestuur/dienstverlening, entertainment/publiciteit, ondernemen en 
uniformberoepen. 
Mocht u iemand voor deze galerij willen voordragen, dan zien wij graag uw mail op onderstaand 
adres tegemoet. Het daadwerkelijk opnemen in de galerij gaat uiteraard alleen na toestemming 
(voor zover mogelijk) van de betrokkene. 
 
VITRINES 
 

In school zijn om het gebouw voor te bereiden op de 
viering van het eeuwfeest twee nieuwe vitrines gevuld. Een 
daarvan weerspiegelt het sportieve heden en verleden van 
de school en zijn leerlingen; de ander besteedt aandacht 
aan schoolagenda’s, iets dat zich toch vooral, zo niet 
uitsluitend in het verleden afspeelt (foto rechts). In beide 
gevallen maken we dankbaar gebruik van spullen die 
tijdelijk ter beschikking zijn gesteld door oud-leerlingen. 
 
REÜNIE 
 

Opgeven voor de reünie van 9 april 2022 kan nog niet. De 
website zal binnenkort worden uitgebreid met die 
mogelijkheid. 
 
 
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, praten we jullie graag 
bij met Nieuwsbrief 8. 
 

Stuur op- en aanmerkingen naar eeuwfeestjel@psg.nl en stuur deze brief vooral door! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

C.E.E. (Commissie Eerste Eeuwfeest) 
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