Beste oud-leerlingen en (oud-)collega’s,

Het is alweer bijna 3 weken geleden dat we het 150-jarig bestaan van school
hebben gevierd met een goed bezochte reunie.
Zelf kijk ik terug op een fantastische dag met alleen maar leuke, vriendelijke
mensen, die als ik de reacties mag geloven een mooie dag hebben gehad. Ook de
reacties op het jubileumboek zijn positief. Hartverwarmend zijn de reacties in brede
kring aan mijn adres. Begonnen als een eenmansproject is het dankzij hulp van
velen een onvergetelijke dag geworden. De hulp van diverse collega’s op de dag
was meer dan welkom en ze hebben ook erg genoten. De leden van de
gelegenheidsformatie VanderWalz hebben een schitterend optreden gegeven
(waarvoor meer dan dank. kan ik jullie al boeken voor een volgende gelegenheid?)
Het weerzien met veel oud-leerlingen en oud-collega’s leverden mooie gesprekken
op. Hartelijk dank voor uw komst.
En dan het boek, dat tot stand is gekomen dankzij diverse oud-collega’s en oudleerlingen. Mede door hen is het een gevarieerd boek geworden (begrijp ik uit de
reacties) en Mariette Voeten-Potteboom heeft schitterend redactiewerk geleverd.
Het Uitgeefhuis in Breda heeft gezorgd voor een schitterende vormgeving.
Als u de reunie gemist heeft en toch nog in het bezit van het boek wilt komen,
dan kunt u een exemplaar bestellen door 15 euro over te maken
rekeningnummer NL60INGB0659920204 t.n.v. Graaf Engelbrecht, onder
vermelding van uw naam en adresgegevens en bestemming jubileumboek.
Verzending naar een adres in Nederland.

http://www.graafengelbrecht.nl/roosters-uploads/reunieinformatie.pdf
En wat is er na te reunie nog te bieden:
Allereerst de foto’s. De reuniefoto’s (vooral gemaakt door Paul Caris, Milton de
Ruijter en Ad van den Kieboom zijn terug te vinden via onderstaande link.
07-10-2017 : 07-10-2017 :
https://www.dropbox.com/sh/6m3spgnt8d93jlp/AADB_G2EnSZJDfe1qm1RrRX9a?dl=0
Maar wilt u ook nog de foto’s terugzien van het 145 jarig bestaan met het afscheid
van het oude gebouw, dan kunt u via onderstaande link terugkijken:
12-05-2012 :
https://www.dropbox.com/sh/3dtkebi0104wilq/AABohQAwgVKr0jWIqh03HWLpa?dl=0

Nog verder terug in de geschiedenis was er een reunie in 2006 ter gelegenheid van
een verlaat feestje van het 25-jarig schooljubileum van de Jan Keen , Joop de
Krijger en Jac van IJll voor leerlingen uit de periode vanaf 1980. Hier zijn de foto’s te
downloaden
22-04-2006 :
https://www.dropbox.com/sh/1thqn79vubvwqtd/AADYMl0XqYyfxZlNz0Zu1YgZa?dl=0

Verder is de school zo enthousiast over deze reunie, dat de rector het voornemen
heeft om er een 5-jaarlijkse traditie van te maken. Wat zou het mooi zijn om op 1 of
8 oktober 2022 elkaar weer te mogen ontmoeten.
Op de reunie waren diverse personen die erg geïnteresseerd waren in de
films/filmpjes uit de jaren ’80. De film Kaas is ooit door Peter van Dorst op Youtube
geplaatst. Wie interesse heeft in de volgende beelden kan dit kenbaar maken door
mij een mail te sturen. Waarschijnlijk alleen interessant voor mensen die in de jaren
’80 op de Rijks cq. Graaf Engelbrecht zaten
1) Afscheid Peter van Dorst (1983)
2) Brugklaskamp (1986)
3) Fusiesfeest (1986) met leerlingen
4) Installatie rector Andre de Caluwe (1986)
5) Sportdagfilm (1984) gemaakt door Ton Reekers (mag niet op Youtube ivm
muziekfragmenten)
Het ga u allen goed . Hopelijk tot zienss
Hartelijke groet,
Jac van IJll

