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De inkt op nieuwsbrief 8 is nog maar net droog en nu komt de eeuwfeestcommissie toch al met een 
verslag van de bezigheden van de afgelopen maand. Er is nieuws te melden. 
 

REÜNIE 
 

Ons belangrijkste nieuws is dat er half oktober dan eindelijk een overleg plaatsvond met twee 
medewerkers van De Reüniecommissie uit Groningen. Direct na de herfstvakantie kwam hun website 
www.jel100.nl in de lucht. Hier kunnen oud-leerlingen en (oud-)medewerkers zich opgeven voor de reünie 
op 9 april 2022. Ook kunnen zij het jubileumboek bestellen voor de voorverkoopprijs van € 27,50 en een 
bijdrage geven voor ons goede doel: Africa Family Foundation (AFF). Uiteraard moet er nog heel veel 
informatie op de site geplaatst worden, maar het begin is er. Wees er op tijd bij!  

 

BOEK 
 

Na het laatste contact met de eindredacteur zijn tekst en mogelijke illustraties voor het 
jubileumboek op 18 oktober naar drukkerij Rijser gestuurd. Daar is de vormgever op dit moment  

www.jel100.nl


 
druk bezig om er een geheel van te smeden. We hopen jullie in december een eerste ‘sneak 
preview’ te kunnen geven op bovenstaande website. 
 
SPONSORS 
 

Eind oktober zetten wij onze eerste stappen op zoek naar sponsoring van de verschillende 
projecten waarmee wij nu al langere tijd bezig zijn. Het gaat om het jubileumboek en andere 
activiteiten zoals de aankleding van de school met muurvullende foto’s en vitrines en de in de 
vorige nieuwsbrief beschreven ‘inspiratiemuur’. 
In het licht hiervan zoeken we ondernemers om ons te sponsoren en gaan we nu dus actief op 
zoek naar oud-leerlingen die hun oude school een warm hart toedragen. Hierover meer in de 
volgende nieuwsbrief. 
 

FEESTELIJKHEDEN 
 

Zoals aangekondigd trapten we op 13 september jl. het 
feestjaar af en de school probeert in december iets 
feestelijks te organiseren voor de bovenbouwleerlingen 
in het kader van het 100-jarig jubileum. 
 

In het nieuwe jaar zal er in samenwerking met de sectie 
Engels een muzikale avond worden georganiseerd op 
vrijdag 28 januari met, naast optredens van leerlingen 
op hun favoriete instrument, hapjes en drankjes in 
‘Engelse’ sfeer. Alle opbrengsten van deze avond 
komen ten goede van AFF. 
 
 
 
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, kunt u met één klik 
naar de reüniesite en kunt u alle de nieuwsbrieven 

downloaden die tot nu toe zijn verschenen. 
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, praten we jullie graag bij met Nieuwsbrief 10. 
 
 

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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