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

EEUWELING 
 

Eindelijk was het dan zover! 
Op maandag 13 september 
j.l. liep om 12.00 uur de 
aftelklok af die voor deze 
gelegenheid was verplaatst 
naar het plein achter de 
school. Daar had zich vanaf 
11.30 uur een groot deel 
van de huidige 
schoolbevolking verzameld 
na door de opzwepende 
muziek van de band 
Humanity uit hun lokaal 
getrommeld te zijn. 
Burgemeester Don Bijl drukte samen met de wethouder van onderwijs dhr. Van Meekeren en Peter 
Reenalda, algemeen directeur van de PSG, op een knop om de feestelijkheden in gang te zetten. Er was 
vermaak, lekker eten en drinken en muziek. De hele week waren er voor alle jaarlagen nog activiteiten om 
deze bijzondere verjaardag extra luister bij te zetten en het hele schooljaar 2021-2022 staat in het teken 
van dit heugelijke feit. 
 

KRUINTJES 
 

13 september was ook de dag waarop de Kruintjes 
gelanceerd werden. De tekst op de wikkel rond dit 
heerlijk brosse koekje verwijst naar het jaar 1925 
waarin een vijftal leerlingen, allen deel uitmakend van 
De Zwarte Bende, de toenmalige directeur H.G. ten 
Bruggencate het leven zuur maakten. Deze liet op zijn 
beurt een aantal ‘verboden’ uitgaan waarover zij zich 
beklaagden: niet roken, niet drinken en niet kruinen, 
waarmee het rondhangen op de “Kruin” van 
Purmerend (de Kaasmarkt) werd bedoeld. Deze koekjes 
zijn te koop bij bakker Harry de Groot en een deel van 

de opbrengst gaat naar Africa Family Foundation (AFF), het goede doel van de school. 



 
BOEK 
 

Met het jubileumboek zijn grote stappen gezet. De eerste 
versie werd door eindredacteur Ko van Geemert gelezen 
en becommentarieerd. De voorgestelde wijzigingen zijn 
door team Boek besproken en met voorstellen voor 
bijbehorende illustraties teruggestuurd naar de 
eindredacteur. Het streven blijft dat het boek op de reünie 
van 9 april 2022 kan worden gepresenteerd. 
 
 
 
 

EREGALERIJ 
 

Ook met de eregalerij, inmiddels omgedoopt tot 
‘inspiratiemuur’, zijn we een stuk verder. Er is een 
shortlist met namen van oud-leerlingen en zij 
worden op dit moment benaderd met de vraag of 
zij akkoord gaan met hun plaatsing op de lijst en 
of zij een tekst en foto in hun huidige functie 
kunnen leveren. De eerste lijstjes zijn inmiddels 
gevuld en we hopen dat er voor de kerst al veel 
lijstjes kunnen worden opgehangen. Op 9 april zal 
de wand in volle glorie te bewonderen zijn. 
 

 
ALUMNIVERENIGING 
 

Een aantal oud-leerlingen is op dit moment bezig om, onder de naam ‘Vrienden van het Jan’, leven te 
blazen in een vereniging voor oud-leerlingen. Eindexamenleerlingen informatica bouwen de website 
waarop alle benodigde informatie te vinden zal zijn. Nadere informatie volgt in een volgende nieuwsbrief. 
 
REÜNIE 
 

We zijn verheugd jullie mee te kunnen delen dat de laatste handtekeningen onder de contracten zijn 
geplaatst. Er kan nu eindelijk begonnen worden met het daadwerkelijk voorbereiden van de reünie op 9 
april a.s. Opgeven voor de reünie is op dit moment nog niet mogelijk. 
 
 
Op de website van het Jan van Egmond Lyceum staat de Eeuwfeestpagina: 
https://janvanegmond.psg.nl/over-ons/eeuwfeest/. Daarop vindt u informatie over ons en kunt u er alle 
nieuwsbrieven die tot nu toe zijn verschenen downloaden. 
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, praten we jullie graag bij met 
Nieuwsbrief 9. 
 

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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