
Interview met de 1.000e aanmelder 
Op zaterdag 4 juni konden we de 1.000e aanmelding registreren. Het is Arjan Hilgersom uit Wijhe. 

Arjan is onder zijn leeftijdgenoten zeker geen onbekende. Hij is degene die het grote bord 

‘Binnenwoel’ voor de aula van de nieuwe school, geopend in 1987, heeft geschilderd. Een 

toepasselijke naam in de nieuwe nog te ontwikkelen woonwijk Buitenwoel. Afgelopen weekend had ik 

een interview met Arjan. 
 

 Mia van Selling 

 

Binnenwoel en Billy Turf 
Arjan heeft zich aangemeld voor de reünie en verheugt zich er op weer oude 

klasgenoten te ontmoeten en herinneringen op te halen. Hij is van de generatie 

leerlingen die in 1987 de verhuizing meemaakte van het oude gebouw naar het 

nieuwe grote grijze gebouw aan de Raadsgildenlaan. Arjan; “Ik heb hieraan geen 

sterke herinneringen, maar weet nog wel dat ik het in het begin miste dat de klas niet 

meer tijdens leswisselingen naar een ander gebouw hoefde te lopen. Alles speelde 

zich nu af via de trappen van het nieuwe gebouw.” 

 

Arjan, die zich zelf de graffiti kunst 

had eigen gemaakt, werd door de 

school benaderd om een groot bord 

‘Binnenwoel’ te maken. Dit bord 

hangt er nog steeds, maar in 

verband met een verbouwing op 

een iets andere plek. Ook hangt er 

in de school nog een groot 

graffitibord van zijn hand op de 

begane grond getiteld, ‘Billy Turf”. 

Arjan: ‘Ik ben verrast dat deze in de 

school hangt. Ik heb het bord 

destijds gemaakt voor een wedstrijd 

‘Stripfiguren’ in Veenlust en wist 

niet waar het gebleven was.” 

 

Zijn creativiteit deed hem na de Winkler Prins kiezen voor een studie grafische vormgeving aan de 

Academie Minerva in Groningen, waarna hij samen met een studiegenoot een ontwerpbureau begon. 

Aanvankelijk in Groningen, en daarna 15 jaar in Amsterdam. Inmiddels woont hij alweer een aantal 

jaren in het mooie Wijhe aan de IJssel en runt hij een eigen communicatiebureau, deels aan huis 

gevestigd en deels nog in Amsterdam. 

 

Arjan over zijn aanmelding: “Ik heb me voor alles aangemeld, zowel voor het dag- als 

avondprogramma. Een aantal vroegere klasgenoten spreek ik nog af en toe en samen hebben we 

besloten te gaan.” Gevraagd naar zijn favoriete docenten noemt hij onder andere Van der Bles - 

tekenen,  Kap - Duits en Verhoeven - Engels. Ook de lessen handel en economie spraken hem erg 

aan.  

“Het zou leuk zijn weer een aantal docenten op de reünie te ontmoeten”, aldus Arjan, die opmerkt dat 

hij op verzoek van docent Van der Mark zelfs nog een graffiti schilderij voor Van der Mark thuis heeft 

gemaakt. Er zullen veel (oud-)docenten op de reünie aanwezig zijn, waarvan een aantal zelfs bereid is 

gastlessen te geven. Een weerzien met vroegere docenten zit er dan ook dik in! 

 


