
Tank bij Esso en
we helpen u met
uw feestinkopen
30% korting op Esso Extras 
cadeaubonnen

Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Zie de folder in uw dichtsbijzijnde Esso station. Aanbieding is alleen geldig bij deelnemende Esso stations en voor geregistreerde Esso Extras-spaarders. Esso Nederland B.V., Postbus 1, 4803 AA Breda.

Bezoek het Esso station op
uw route voor meer informatie.
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‘ Je gaat zelfs Engels denken’ 
Van maandag 3 tot 
en met zaterdag 8 
november ging de derde 
klas tweetalig vwo van 
Broklede naar Billingham, 
in het noorden van 
Engeland. De leerlingen 
werden gekoppeld 
aan leerlingen van het 
Northfield School and 
Sports College en zaten 
allemaal apart bij een 
gastgezin. Best spannend!
Esther Smid

BREUKELEN – Maandag werd 
de klas uitgezwaaid door 
alle ouders en de conrector. 
Per bus vertrokken 25 leer-
lingen met twee begeleiders 
naar IJmuiden, waar ze ’s 
avonds de ferry namen naar 
Newcastle. De overtocht 

was onstuimig; windkracht 
7. Luna Bongers (15): “Ik was 
misselijk, maar met twee 
reispilletjes op ging het wel 
weer.” 
De volgende ochtend gingen 
de leerlingen vanuit New-
castle met de bus naar Bil-
lingham. Daar maakten ze 
kennis met de leerlingen uit 
hun gastgezin. Britt Faverey 
(14) sliep bij Holly Short. 
“Ik mocht op haar kamer 
logeren en zij sliep bij haar 
zusje. Eerst vond ik dat on-
gezellig, maar het was toch 
wel fijn dat ik af en toe in 
m’n eentje muziek kon luis-
teren.” Luna ging mee met 
Daniëlle Shanks (15): “Een 
aardig meisje, ze lachte veel 
en was gelukkig niet verle-
gen. Ook haar moeder was 
vrolijk en aardig. Ik sliep 
samen met Daniëlle op haar 
kamer, want er was geen lo-
geerkamer.”

Volgens Michiel van den 
Broeck, mentor en geschie-
denisdocent van 3Tk, is het 
belangrijk dat de leerlingen 
allemaal alleen in een eigen 
gastgezin zitten: “Je móet 
dan wel Engels praten en 
dat is precies de bedoeling.” 
Luna kon Daniëlle niet altijd 
goed verstaan. “Soms praatte 
ze heel druk met haar vrien-
den, daar verstond ik echt 
niks van.” Ook Britt vond 
het lastig. “Holly sprak best 
wel met een accent.” 

Druk programma
De Nederlandse en Engelse 
leerlingen hadden een druk 

programma: schaatsen, be-
zoek aan het York Castle Mu-
seum, lessen volgen, samen 
sporten, shoppen en naar 
de kermis. Naast het verbe-
teren van de Engelse taal-
vaardigheid is het volgens 
Michiel van den Broeck ook 
belangrijk dat de leerlingen 
een andere cultuur ervaren 
en internationale contacten 
leggen. “De Engelse leerlin-
gen dragen een schooluni-
form en de meiden hebben 
veel make-up op”, vertelt 
Luna. “Zo’n uniform lijkt 
me niks, dan kun je niet met 
je kleding laten zien hoe je 
bent.” 

Britt vindt dat ze veel fast-
food eten in Engeland. “Ik 
kan geen friet meer zien!” 
Luna kreeg zelfs zin in een 
appel, terwijl ze normaal 
een hekel heeft aan fruit. 
“Mijn Engels is wel verbe-
terd,” zegt Luna. “Als je al-
leen maar Engels hoort en 
praat, ga je zelfs in het En-
gels denken.” Britt vindt het 
vooral bijzonder dat de klas 
hechter is geworden. 
In maart komen de Engelse 
leerlingen Broklede bezoe-
ken. Volgens Britt kan Holly 
nog wel wat leren over Ne-
derland: “Ze wist niet eens 
dat we hier rechts rijden!”

De hele groep (Nederlandse en Engelse kinderen) op de foto in Engeland. Foto Annemiek Dijkhuizen 

KORT NIEUWS

Lezing HKGL 
Amsterdam-
Rijnkanaal
VREELAND - Hans van 
Bemmel gaat in aanslui-
ting op zijn lezing in 
2013 in op de verbreding 
van het Amsterdam-Rijn-
kanaal, de bijkomende 
landwerkzaamheden, de 
verplaatsing van boerde-
rijen, enzovoort. Ook nu 
weer geïllustreerd met 
uitgebreid fotomateriaal 
en filmbeelden van de 
officiële opening begin 
jaren ’50. Na de pauze ver-
telt hij over de industrieën 
die met name in Maarssen 
langs het kanaal gevestigd 
werden.   Aanvang: 20.00 
uur in het Dorpshuis in 
Vreeland, toegang voor 
leden gratis, anderen be-
talen 3,50 euro.

Lezing bij  
Groei & Bloei
STICHTSE VECHT - Wim 
Weijs geeft dinsdag 18 
november een dialezing 
voor Groei & Bloei met als 
thema:  De ontstaansge-
schiedenis van de Vecht-
streek. Weijs is bioloog en 
vertelt  over het ontstaan 
van het landschap van de 
Vechtstreek.  Verkeer en 
stedenbouw blijft buiten 
beschouwing. De lezing 
wordt gehouden iǹ t Web, 
Spinnerie 15 te Loenen 
aan de Vecht.
Aanvang 20.00 uur. Leden 
betalen 2 euro, niet-leden 
5 euro.

Britt (links) en Luna (rechts) aan boord bij de aankomst in 
Newcastle Engeland. Foto Meike de Jongh 


