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RSG Broklede start 2015 met 
een bevlogen nieuwe rector 
Per 1 januari 2015 heeft 
RSG Broklede een 
nieuwe rector. Jan Paul 
Beekman (56) heeft 
ruime leidinggevende 
ervaring in het onderwijs. 
“Als klein jongetje wilde 
ik buschauffeur worden, 
maar vanaf mijn twaalfde 
wist ik al dat ik het 
onderwijs in zou gaan.”

Esther Smid

BREUKELEN – Zijn eerste 
werkweek op Broklede zit 
er op en hij heeft alle col-
lega’s en leerlingen inmid-
dels gezien. “Na twee dagen 
had ik al het gevoel dat ik er 
gewoon bij hoor, dat is toch 
mooi? De schoolleiding stel-
de voor een filmpje te ma-
ken dat tijdens de eerste les 
na de kerstvakantie aan ie-
dereen vertoond is. Daarna 
ben ik mezelf in alle klassen 
voor gaan stellen. 

Het is belangrijk om als rec-
tor zichtbaar en benaderbaar 
te zijn voor de leerlingen. Ze 
mogen zo bij mij binnenlo-
pen en sommigen hebben 
dat ook al gedaan. Ik wil we-
ten wat er speelt bij de leer-
lingen; dat heb ik nodig om 
mijn werk als rector goed te 

kunnen doen.”
De passie voor onderwijs zat 
er bij Jan Paul Beekman al 
vroeg in. “Als kind haalde 
ik mijn broertje vroeg in de 
ochtend uit bed om school-
tje te spelen, met als gevolg 
dat hij op zijn vierde al kon 
lezen.” 

Toen Jan Paul zelf op de 
middelbare school zat, 
vond hij de diverse manie-
ren van lesgeven boeiender 
dan de inhoud. “Ik zat meer 
op te letten hóe een leraar 
iets uitlegde dan op wat hij 
precies zei. Ik haalde dan 
ook niet zulke hoge cijfers. 
Later studeerde ik biologie, 
vooral omdat dat vak zoveel 
verschillende werkvormen 
kent.”

Begroting sluitend
De financiële perikelen waar 
Broklede vorig jaar mee te 
maken kreeg, schrikken Jan 
Paul Beekman absoluut niet 
af. “Er zijn al veel stappen 
gezet en er is een sluitende 
begroting voor 2015. Plaats-
vervangend rector Frank 
van de Kamp heeft het uit-

stekend gedaan met het 
team!”

Onderzoekend
Natuurlijk moeten leerlingen 
een diploma halen, maar er 
is meer dat de nieuwe rector 
kinderen wil meegeven. 
“Ik vind creativiteit en een 
onderzoekende houding 
heel belangrijk. Broklede 
biedt veel mogelijkheden 
om talenten te ontdekken en 
het beste uit jezelf te halen. 
Kinderen die van Broklede 

komen kunnen de wereld 
aan! Ik vind het belangrijk 
dat Broklede een school is 
ván en vóór leerlingen. Ze 
moeten zich betrokken voe-
len en hier graag komen. 

School is gewoon hartstikke 
leuk en dat laten we met 
het hele team zien aan onze 
leerlingen. 

We gaan het samen doen!”

De nieuwe rector van RSG Broklede, Jan Paul Beekman: “Vanaf mijn twaalfde weet ik dat ik 
het onderwijs in wilde gaan.” Foto Esther Smid

‘KINDEREN DIE VAN 
BROKLEDE KOMEN 
KUNNEN DE WERELD 
AAN!’

RSG Broklede is een regionale scholengemeenschap in 
Breukelen voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zaterdag 24 
januari is er van 10.00 tot 14.00 uur open dag. Je kunt 
de school bekijken en lesjes volgen om een indruk te 
krijgen. Ook kun je kennismaken met de nieuwe rector 
Jan Paul Beekman.

Lezing bij HKB
BREUKELEN - De Maarssense 
kunsthistoricus en gale-
riehouder Jaap Versteegh 
houdt zaterdag 17 januari 
een lezing voor de Histori-
sche Kring Breukelen over 
vergeten, maar ooit ver-
maarde katholieke kunst 
uit de twintigste eeuw. De 
locatie is toepasselijk de H. 
Johannes de Doperkerk aan 
de Straatweg. 
De lezing behandelt de ka-
tholieke kunst uit het inter-
bellum, de periode tussen de 
twee wereldoorlogen. Speci-
ale aandacht krijgt het voor 
die tijd uiterst moderne werk 
van de Utrechtse beeldhou-
wer Steph Uiterwaal. Maar 
ook de schilders Jan Toorop, 
Charles Eyck en Otto van 
Rees komen aan bod, even-
als het beeldhouwwerk van 
Johan Uiterwaal. Deze ka-
tholieke kunstenaars gaven 
op een abstracte manier ui-
ting aan hun pure geloofs-
overtuiging. Deze kunstpe-
riode is door de ontzuiling 
helemaal verdwenen uit de 
geschiedenisboeken. Men 
had na de oorlog geen be-
hoefte meer aan kunst uit de 
rooms-katholieke kerk. Ook 
in de H. Johannes de Doper-
kerk zijn nog sporen uit deze 
periode terug te vinden.
Na afloop van de lezing is er 
gelegenheid na te praten en 
wat te drinken.
De lezing begint om 14.30 
uur, adres H. Joh. De Doper-
kerk, Straatweg 146. De en-
tree is gratis

Informatie over HKB:  
historischekringbreukelen.
nl
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Bijbeluitdaging 2015
BREUKELEN - In Maarssen is 
al een groep samengesteld 
voor de ‘Bijbeluitdaging 
2015: lees de Bijbel in 1 
jaar’. Ook in Breukelen kan 
men de uitdaging aangaan, 
er is een startbijeenkomst 
in Maarssen, 21 januari, 
aanvang 20:00 uur met een 
korte inleiding op het pro-
ject, vervolgens  alle te lezen 
teksten voor de eerste week. 
Deelnemers ontvangen dan 
ook het ‘Bijbelsurvivalpak-
ket’ en kunnen ter plekke 
leesgroepen vormen. 
De meeste deelnemers gaan 
de allernieuwste Bijbel in 
Gewone Taal (BGT) lezen, 
omdat die het makkelijkst 
leest. Wie dat wil mag ook 

met een andere vertaling 
meedoen zoals bijvoorbeeld 
de Willibrordvertaling, de 
Herziene Statenvertaling, 
de Naardense Bijbel of een 
Bijbel in een andere taal. 
Het is ook mogelijk op af-
stand mee te doen, via de 
Facebookgroep of via inter-
net. Aan de deelname van 
de Uitdaging 2015 zijn geen 
kosten verbonden en ze staat 
open voor iedereen, kerke-
lijk of niet. Meer informatie 
op  www.facebook.com/
groups/bijbeluitdaging. 

Meer informatie over de 
leesgroep in Breukelen via: 
bertine.oosthoek@gmail.
com.

KORT NIEUWS

Lezing Groei & 
Bloei
LOENEN AAN DE VECHT - Bij 
Groei & Bloei, Vecht & Ve-
nen geeft Henny van der 
Wilt een lezing: Wandelen 
op de Azoren en fietsen in 
de Alentejo. Deze wordt 
gehouden op dinsdag 20 
januari om 20.00 uur, in 
cultureel centrum ’t Web, 
Spinnerie 15. De kosten-
voor leden zijn 2 euro, niet 
leden betalen 5 euro.
Van der Wilt vertelt over 
een reis naar de Azoren 
en Portugal. De Azoren 
is een eilandengroep 
van zeventien eilanden, 
waarvan negen bewoond. 
Het grootste eiland is Sao 
Miquel met kratenmeren 
en furnas (grotten). Ook 
de Alentejo, een streek 
rondom hoofdstad Lis-
sabon wordt besproken 
aan de hand van een 
fietstocht. 

Ochtend voor 
mantelzorgers
MAARSSEN - Welzijn 
Stichtse Vecht houdt 
27 januari een ochtend 
waar mantelzorgers hun 
verhaal kunnen doen. 
Medewerkers van het 
Steunpunt Mantelzorg 
begeleiden deze gratis 
toegankelijke ochtend 
die van 10.00 tot 11.30 
uur wordt gehouden 
op Vondelstraat 51, 
telefoon 0346 290710 of 
m.jonker@welzijnsv.nl

Mantelzorger dementerende 
kan even nachtje bijtanken

STICHTSE VECHT  - Midden 
in de nacht opstaan om de 
pas verkochte auto te gaan 
wassen. Dat is wat iemand 
met dementie zomaar kan 
gaan doen. Voor een thuis-
wonende mantelzorger erg 
vermoeiend omdat deze 
wordt gestoord in zijn slaap. 
Slaap die toch al vaak wordt 
onderbroken door een fami-
lielid dat de neiging heeft 
het dag- en nachtritme om 
te wisselen. 
Om deze mantelzorgers te 
ontlasten en eens goed te 
laten slapen, komt vrijwil-
ligersorganisatie Handjehel-
pen in de gemeentes Utrecht 

en Stichtse Vecht met een 
nieuw project: De nachtvrij-
williger. Een nachtvrijwilli-
ger brengt in de woonkamer 
van de persoon met demen-
tie de nacht door, knoopt 
een praatje aan als deze uit 
bed gaat, helpt bij toiletbe-
zoek en is alert op spookge-
drag. Het voordeel van deze 
hulp is dat de mantelzorger 
in het eigen bed kan bijtan-
ken en de zorg langer vol 
kan houden. En degene met 
dementie wordt in de eigen 
vertrouwde omgeving opge-
vangen. 
Het initiatief van de ‘nacht-
wacht’ is ontstaan door te 

anticiperen op de verande-
ringen in de zorg. Mantel-
zorgers kunnen via Handje-
helpen twee keer per maand 
een beroep doen op een 
vaste nachtvrijwilliger die 
van 23.00 tot 7.00 uur dienst 
heeft.
Handjehelpen is in Utrecht 
en Stichtse Vecht op zoek 
naar flexibele nachtvrijwil-
ligers die affiniteit hebben 
met dementie en zich zowel 
in de mantelzorger als hulp-
vrager kunnen verplaatsen. 
Meer informatie of aanmel-
den via Angelique Heerdink 
aheerdink@handjehelpen.
nl of 06 147 96 376.

Handjehelpen start met een nieuw project om mantelzorgers van mensen met dementie ‘s nachts 
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