
5 x
BROEK
& SHIRT

Ga snel naar 
www.deweekkrant.nl/actie

Start to 
Run en win 
een Asics 
hardloop-
kledingset

5
Klik&Win

Saillant Hotel Gulpen (3*) in Gulpen
Charmant nieuw ingericht hotel in een gezellig Limburgs dorpje, 

vlakbij de bierbrouwerij, Maastricht, Aken, Luik en Thermae 2000.

Voor informatie en/of boeken
bel 0571 - 27 77 44 of kijk op
www.marrea.nl/DWK501

€ 79,50 p.p. t/m maart, € 89,50 p.p. april t/m december. Prijs p.p. o.b.v. 2 
personen per kamer. Toeslag op vrijdag-, zaterdagnacht en tijdens feestdagen 
€ 7,50 p.p.p.n. Toeslag alleengebruik: € 35,00 per nacht. Tax & handling fee 
€ 3,15 p.p.p.n. Reserveringskosten: € 12,50 per boeking. Dit arrangement is 
geldig t/m december 2015.

Inhoud arrangement:
! Welkom met chocolaatjes op de kamer
! 2 x overnachting inclusief uitgebreid ontbijt
! 1 x 2-gangen diner (keuze uit soep en hoofdgerecht of 

hoofdgerecht en dessert)
! Wegwijzer van Zuid-Limburg
! Entreekaarten Holland Casino Valkenburg
! Diverse wandel- en fietsroutes 
! Een fles wijn bij vertrek
! Gebruik van WiFi

Bourgondisch
Zuid-Limburg! 

3 dagen heuvellandschap en Maastricht

Vanaf

€79,50
p.p.

deweekkrant.nl/webwinkel
categorie reizen - hotelovernachtingen

Marrea
hotelarrangementen

Voor informatie en/of boeken M
hotelarrangementen
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RSG Broklede viert 50-jarig 
bestaan met grote reünie
Dit schooljaar bestaat 
RSG Broklede 50 jaar. 
De school groeide 
sinds 1964-1965 uit 
tot een streekschool 
met 1350 leerlingen 
en 135 medewerkers. 
Zaterdag 11 april is er 
een grote reünie voor 
oud-leerlingen, oud-
medewerkers en huidige 
medewerkers. Dick 
van Steenis, conrector 
onderbouw: “Ik kijk er 
enorm naar uit om samen 
herinneringen op te 
halen.”

Esther Smid

BREUKELEN –  RSG Broklede 
verwacht zo’n 500 oud-leer-
lingen en oud-medewerkers 
op de reünie. De school is 
opgedeeld in meetingpoints 
op eindjaar zodat oud-klas-
genoten elkaar snel kunnen 
vinden om bij te kletsen. 
Een professionele fotograaf 
maakt foto’s bij binnenkomst 
en klassenfoto’s van de ver-
schillende jaargangen.
Dick van Steenis (58): “Het 
is geweldig om een deel 
van de kinderen terug te 
zien die je in de loop der 

jaren hebt opgeleid en de 
wereld in hebt gestuurd. Ik 
ben benieuwd wat er van 
hen geworden is! Ook ver-
heug ik me op het weerzien 
met oud-collega’s als Pieter 
Schilperoord, Wim Ridder, 
Riet Kolkhuis Tanke en Jo-
hannes de Vries.” 
Van Steenis werkt al 33 jaar 

op Broklede. Hij begon als 
geschiedenisdocent, maar 
in de loop der jaren is hij 
steeds minder les gaan ge-
ven. “Vijf jaar geleden ben 
ik uiteindelijk conrector 
onderbouw geworden en dit 
jaar geef ik voor het eerst he-
lemaal geen les meer. Ik mis 
het wel hoor!”

Groei
Broklede had tot ver in de 
jaren ‘90 ongeveer 700 leer-
lingen. “Een van de abso-
lute hoogtepunten uit de 
geschiedenis van Broklede 
was de viering van het 40-
jarig bestaan”, vertelt Van 
Steenis. “Met 850 leerlingen 
in zeventien bussen gingen 
we naar Disneyland Parijs.” 
Door de voorbereidingen 
van de reünie komen ook 

minder leuke gebeurtenis-
sen naar boven. Van Steenis: 
“We missen een aantal zeer 
markante collega’s en leer-
lingen die in de loop van de 
jaren helaas zijn overleden.”
Sinds de ontwikkeling van 
de tweetalige afdeling op 
Broklede, zo’n tien jaar ge-
leden, groeide de school 
enorm. Dit leidde tot grote 
verbouwingen en uitbrei-
dingen. Ondanks die groei is 
de sfeer volgens Van Steenis 
nauwelijks veranderd. “Na-

tuurlijk is het iets zakelijker 
geworden, dat moet wel met 
zo’n grote organisatie. Maar 
het contact tussen leerlingen 
en docenten is nog steeds 
heel laagdrempelig.”

Broklede kreeg in dit jubi-
leumjaar een nieuwe rector 
- Jan Paul Beekman - en is 
klaar voor een toekomst met 
nog vele jaren goed onder-
wijs in de Vechtstreek.

Op de reünie ter ere van het vijftigjarig bestaan van RSG Broklede zullen veel herinneringen 
worden opgehaald aan de hand van foto’s, zoals deze van een havo-4 klas. foto RSG Broklede

‘GEWELDIG OM 
KINDEREN TERUG 
TE ZIEN DIE JE HEBT 
OPGELEID’

Reünie
De reünie vindt plaats op 11 april in en rond het school-
gebouw aan de Schepersweg 6a, 3621 JK. Om 13.00 uur 
begint het programma  voor (oud)-medewerkers en om 
15.00 uur voor oud-leerlingen. De reünie duurt tot 21.00 
uur. Aanmelden kan op www.reuniebroklede.nl.

Activiteiten op 
Broklede
BREUKELEN - Naast de reünie 
organiseert Broklede voor 
huidige leerlingen en hun 
ouders feestelijke jubileu-
mactiviteiten. 
Op 23, 24 en 25 maart geven 
leerlingen een muziekthe-
atervoorstelling. Op 9 april 
vindt het jaarlijkse gala 
plaats, deze keer met een ex-
tra gouden randje. 
De dag erna is er op school 
een activiteitendag. Op 
sportieve en ludieke manie-
ren gaan de leerlingen geld 
inzamelen voor ‘Knowledge 
for Children’.

Aanpak 
Breukelerbrug
BREUKELEN - Het college van 
B&W heeft vorige week de 
aanpak voor de aansluiten-
de wegen van de Breukeler-
brug voor komende zomer 
goedgekeurd. 
Nadrukkelijk wordt daarbij 
ruimte gemaakt om het ont-
werp van het fietspad bij de 
E. de Ruijterstraat opnieuw 
te bekijken voor een betere 
oplossing. Tijdens de in-
loopbijeenkomst uitten di-
verse inwoners hun zorgen.

VVD fractie
STICHTSE VECHT - Na de aan-
houding van fractievoorzit-
ter Kathalijne de Kruif vorige 
week heeft de VVD Stichtse 
Vecht meegedeeld dat Frank 
Masteling tijdelijk het frac-
tievoorzitterschap van de 
VVD  SV waarneemt.

Dezelfde
Interactieve TV 
maar dan 
supervoordelig
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telfort.nl/glasvezel
088 1200 000
Telfort winkels

Elke maand

46,-

Interactieve TV
Internet
Bellen

Gratis
2 mnd
HBO


