
 

 

Door verkeersproblemen komt een aantal leden met vertraging binnen. Jan Ziel is nog 

precies op tijd om het eerste rondje aan te bieden. Hij was 13 oktober jarig. Doordat nog niet 

iedereen binnen is klinkt het zingen niet op volle kracht.   

Bernd Groen biedt de tweede ronde aan. Hij is bijna jarig, en vanaf 1 november blijft hij een 

maand alcoholvrij.   

 

Mieke wijst erop dat er grenzen zijn aan de dieetmogelijkheden. Maak het het hotel niet te 

moeilijk! 

Op 22 december worden de Santa Run (6km) en de Santa Walk (3 km) gehouden. Ook zijn 

er nog 30 vrijwilligers nodig.  Jan roept iedereen op om zich spontaan aan te melden. 

Stefanie is tijdelijk uitgeschakeld door een val van haar paard. We wensen haar een spoedig 

herstel.  

Wigle wijst op het G-hockey toernooi, zaterdag in Nieuw-Vennep. 

Flip vermeldt het komende doe-project, op 30 november, van 10 tot 15 uur. Locatie: De 

Horizon. In Hoofddorp. Hij rekent op tien enthousiaste deelnemers.  
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Na het hoofdgerecht introduceert Gertjan de sprekers van vanavond, Stasja van Droffelaar 

en Moestafa. 

 

Stasja is als jaarcoördinator verbonden aan de IMC Weekendschool in Amsterdam-West.  

De Weekendschool is in 1998 gestart. In de Bijlmer was veel werkloosheid en 

verslavingsproblematiek. Omdat uit onderzoek bleek dat tien- en elfjarigen nog nieuwsgierig 

zijn en willen leren, maar daarna de motivatie terugvalt, werd er gestart met 1 klas. Het IT-

bedrijf IMC maakte de start financieel mogelijk.  

Inmiddels zijn er tien locaties. In de armste wijken worden kinderen geselecteerd die 

voldoende gemotiveerd zijn om verder te komen. De school bereikt nu wekelijks 2400 

kinderen. Met een 3-jarig curriculum wordt geprobeerd de kinderen zelfvertrouwen te geven, 

hun horizon te verbreden en de binding met de samenleving te vergroten.   

De werving van leerlingen vindt plaats via een presentatie in de scholen met het hoogste 

‘leergewicht’. De kinderen vullen een vragenlijst in om de motivatie te kunnen peilen. Na 

gesprekken met ouders en kinderen worden de kinderen uitgenodigd. Ongeveer een derde 

valt onderweg af door een tekort aan motivatie. 

Professionals geven les in 15 vakken aan kinderen van 11 tot 14 jaar. Vakoverschrijdende 

competenties, zoals luisteren, vragen stellen, invloed uitoefenen, en presenteren, krijgen 

daarbij veel aandacht.  

Moestafa heeft de Weekendschool doorlopen. Hij kreeg 

daardoor meer zicht op wat hij zou kunnen bereiken. De 

reguliere school was daarvoor niet genoeg. Hij studeert 

nu commerciële economie en hij heeft een 

ambassadeursopleiding voor de school gevolgd.   

De leerlingen zijn van verschillend niveau; na de 

basisschool stromen zij door naar diverse vormen van 

onderwijs.  

Stasja zal ons een onderzoeksverslag toesturen. Daarin 

werd o.a. bekeken wat kinderen met en zonder 

weekendschool bereiken.  

Uiteraard kwam ook aan de orde dat de Weekendschool 

graag een structurele financiële relatie met onze club zou 

willen hebben.  

Na dit verhaal werden de sprekers met een enthousiast 

applaus bedankt en kwam aan de bijeenkomst een einde.  

 

 



 

 

Verjaardagen 

06 nov  Stefanie Walthaus 

17 nov Gerard de Ruyter 

15 dec Kees v.d. Linden 

18 dec Lineke Jonkers 

 

Programma 

 

31 okt Jos Vranken: Nat. Bureau Toerisme 17:45 

  7 nov Clubzaken 17.45 

14 nov Aad Dekker: Van spanning naar ontspanning 17.45 

21 nov Firesides (aanmelden bij organisator)  

28 nov Nichalin Martina, Belevenissen op Aruba 17.45 

  5 dec Geen bijeenkomst  

12 dec Louis van Gaal 17.30  

16 dec Kerstdiner bij Masami incl. partners (aanmelden)  

19 dec Geen bijeenkomst  

  5 jan Nieuwjaarsbijeenkomst incl. partners (aanmelden)  

  9 jan 

Concert Mike del Ferro en Jeroen van Veen incl. partners 

In de Meerse (aanmelden) 20.30  


