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De overstap van de basisschool naar de  

brugklas  is niet niks. Maar maak je niet  

te veel zorgen, we helpen je hierbij.  

Op het VeenLanden College vinden we het 

heel belangrijk dat je je thuis voelt en er  

met plezier naar toe gaat. Het leren gaat  

dan ook gewoon makkelijker. 

Positief klimaat 

Onze leerlingen komen uit De Ronde Venen,  

Uithoorn, Nieuwveen, Noorden, Loenen, soms zelfs 

uit Amsterdam en Aalsmeer. 

We hebben een fijne school en vinden de  omgang met  

elkaar belangrijk. Daar investeren we in met bijvoorbeeld een 

Leefstijl-programma en een anti-pestcoördinator.  

Een breed onderwijsaanbod 

Bij het VeenLanden College kun je een mavo-, havo- en/of  

atheneumdiploma behalen. In Vinkeveen kan dit met GO 

(gepersonaliseerd onderwijs).  

Tijdens je schooltijd zijn er naast de lessen veel (buitenschoolse) 

activiteiten. Je kunt gebruik maken van professionele huiswerk-

begeleiding, als je huiswerk wat lastig vindt. Daarnaast kun je,  

als je dat wilt, kiezen voor een extra klas, zoals de Kunstklas, de 

Sportklas, MakeX of de Ondernemersklas.   

Hoge kwaliteit 

Je merkt dat ik trots ben op onze school. We hebben dan ook jaar 

na jaar goede eindexamenresultaten. Maar zeker zo  

belangrijk is dat we in de tevredenheidsonderzoeken goed scoren 

op veiligheid en sfeer. Uiteindelijk wil je, in het bezit van een  

diploma, later met plezier kunnen terugkijken op je middelbare 

schooltijd. 

Goede begeleiding 

Als het even niet zo loopt zoals je wilt, hebben we een goede  

ondersteuningsstructuur en veel mensen binnen school die de 

expertise hebben om je goed te begeleiden. 

Tot slot 

Het is je misschien niet ontgaan: nieuw op het VeenLanden College  

is de MakerSpace. We hopen onze leerlingen hiermee een voor-

sprong en perspectief te bieden op opleidingen en banen in de 

technische sector. Van programmeren, 3D printen, Robotica tot 

videobewerking; je kijkt er je ogen uit. 

In dit boekje vertellen veel leerlingen jou over onze school en we  

hopen dat het je helpt bij je keuze voor een middelbare school. 

Kom onze scholen vooral zelf bekijken tijdens onze Open Avonden, 

want dat is natuurlijk de beste manier om ons te leren kennen.  

Zie ik je dan? 

Henk Ligthart  
rector VeenLanden College 

“Ik gun je een 
mooie schooltijd 
waarin je leuke  
herinneringen 
maakt voor  

later…” 
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@hetvlc 

Dylan &Desy  
brugklas Mijdrecht 
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Wat was jouw schooladvies en 

wat vond je ervan? 

Desy: Mijn advies was mavo-

havo. Ik wil graag havo doen, dus 

die kans is er nu. 

Wie of wat heeft jou geholpen in 

de brugklas? 

Desy: Ik heb een oudere  zus, die 

heeft me geholpen met mijn  

planning, hoe ik iets moest leren. 

Ook mijn ouders helpen soms bij 

het overhoren. 

Dylan: Vooral mijn vrienden en 

ook aan mijn mentor had ik steun. 

Wie is je favoriete docent? 

Desy: mijn mentor, mevrouw 

Sprengers. Ze geeft techniek en 

dat vind ik een leuk vak. Ik kan ook 

goed met haar praten. 

Dylan: mijn geschiedenisdocent 

vind ik aardig. We maken elke les 

grapjes en ik heb veel nieuwe 

dingen geleerd. 

Hoe gaat het huiswerk? 

Desy: Vind het niet heel veel. Je 

moet zorgen dat je het bijhoudt. Ik 

maak mijn huiswerk op de dagen 

dat het is opgegeven. Tenzij het 

een grote opdracht is. 

Dylan: Ik neem er de tijd voor en 

het lukt altijd. 

Over 10 jaar? 

Desy:  Dan ben ik 22, op mezelf, 

misschien een eigen paard en een 

vriend. Geen idee van mijn  

beroep. 

Dylan: Geen idee, maar ik hoop 

“met centjes”.  

Jouw koers... 

Weet je al wat je wilt worden? Of nog helemaal niet? 

Hoe dan ook: als je van actie en aanpakken houdt, dan biedt het 

VeenLanden College veel kansen voor jou! Bij ons staan ontdek-

ken, ondernemen en ontwikkelen centraal. Ontdek waar jouw 

talenten liggen door zelf te doen: daar leer je het meeste van. 

Of je nu interesse hebt in techniek, sport, het bedrijfsleven, kunst, 

expressie en cultuur, wij begeleiden jou en doen dat op onze 

persoonlijke manier. 

Op het VeenLanden College duren de lessen 60 minuten. Dan 

hebben we niet alleen tijd voor uitleg, maar ook voor jouw vragen 

en kun je alvast aan de slag met je huiswerk. 

Naast het volgen van vakken als Nederlands, Engels en  

wiskunde, krijg je ook volop de gelegenheid vaardigheden te 

ontwikkelen, zoals samenwerken, initiatief nemen, plannen en 

doorzetten. Je krijgt veel ruimte om je eigen koers te kiezen. 

Verdiep je eens in onze keuzeklassen, zoals MakeX, Sportklas, 

Kunstklas of Ondernemersklas. Of doe auditie voor onze jaarlijkse 

schoolmusical. 

Atheneum, havo of mavo:  

wat ga jij doen? 
Op het VeenLanden College plaatsen we de leerlingen op basis 

van het advies van de basisschool. Als het kan, delen we je in bij 

je vriend of vriendin. Als dat niet kan hoef je je echt geen zorgen 

te maken: in jouw klas vind je snel nieuwe vrienden.  

Wat betreft je advies, onthoud: er zijn heel veel mogelijkheden en 

er doen zich nog heel veel kansen voor op je weg naar een  

diploma.  

Wil je bijvoorbeeld toch meer of blijkt juist dat je te veel druk voelt? 

Dan denken we op het VeenLanden College graag met je mee. 

We gaan er samen met jou voor zorgen dat je alle kansen benut, 

dat je de weg kiest die bij jou past en dat je hoe dan ook een  

prettige schooltijd hebt.  
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Je kent ze wel, die  

vieze plakkaten   

kauwgom die door  

voorbijgangers worden  

achtergelaten. Zelfs op 

het schoolplein kun je ze 

vinden. Nu moet je weten 

dat er in Londen een  

kunstenaar is die van  

deze plaag iets moois wist 

te maken.  

Ben Wilson, zo heet hij, 

trekt door Londen met zijn 

penselen en verfpotjes 

onder de arm en maakt 

van deze kauwgom-

klompjes prachtige kleine  

kunstwerkjes.  

In de Kunstklas raakten ze 

geïnspireerd door deze 

kunstenaar Ben Wilson. 

Ze maakten kauwgom-

klompjes  van papier en 

lieten ze als heimelijke  

kleine kunstwerkjes achter 

in de school. Je kunt ze  

vinden op de gekste  

plekken: op de lampen, 

vuilnisbakken, de muren, ja 

zelfs op de wc.  

In de Kunstklas krijg je veel 

ruimte om te doen waar je 

goed in bent of waar je 

goed in wilt worden.  

Jouw keuze! 
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Kate zit al in het tweede jaar van de Kunst-

klas. Ze vindt de opdrachten afwisselend en 

ook de vrijheid die ze krijgt om haar eigen 

ding te doen. Dat is bij de algemene lessen 

beeldende vorming natuurlijk niet altijd zo.  

Rik vindt het vooral fijn dat je in de Kunstklas 

samen bent met leerlingen die kunst  

allemaal leuk vinden. “Dat maakt het een 

hele speciale klas”, zegt hij.  

Kies jij ook voor de Kunstklas? Dan ben je 

van harte welkom. 
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Als je iets heel makkelijk vindt is het fijn om 

door te werken tot het wel uitdagend wordt.  

Zo kun je er extra goed in worden. Als je iets 

leuk vindt dan sta je gewoon te trappelen om 

er mee verder te gaan, toch? Of stel: je kunt net 

even meer tijd besteden aan iets wat je veel 

moeite kost, net zo lang tot je het wel snapt. 

Zou dat niet fijn zijn? Alleen op locatie  

Vinkeveen kun je gepersonaliseerd onderwijs 

volgen. Wat is dat nou weer, denk je waar-

schijnlijk? In het kort komt het erop neer dat we 

je leren eigen keuzes te maken hoe je het beste 

je leerdoelen kunt bereiken. 

Hierbij word je geholpen door je eigen coach met 

wie je elke week overlegt hoe het gaat en wat er 

beter kan. Samen kijk je naar de planning van de 

komende periode. 

Jullie kijken ook naar de beoordelingen van de 

verschillende vakken. Als het bijvoorbeeld heel 

goed gaat bij een bepaald vak, dan kun je dat vak 

op een hoger niveau gaan volgen. 

Iedere dag start je samen met je klas in de base-

group. Hier maak je de planning voor de dag, leer 

je hoe je handig kunt leren en hoe we het prettig 

met elkaar hebben in school.  

Je gebruikt elke dag je laptop waarmee je in de 

Learning Portal werkt tijdens de verschillende 

lessen. In de portal kun je alles vinden, je vakken, 

je planning en je coach-gesprekken. Naast de 

lessen heb je ook iedere dag workshoptijd waarbij 

je keuzes maakt aan welke werkdoelen je gaat 

werken dat uur. 

O en je ouders?, die worden goed op de hoogte 

gehouden hoe het met je gaat. Zij kunnen meekij-

ken in de portal en drie keer per jaar vertel jij  

samen met je coach of je op de goede weg bent. 

Ben je nog niet overtuigd? 

Lees dan wat de leerlingen er zelf van vinden.  



Wies: “Wij werken bij GO 

met de Learning Portal. 

Dat zijn eigenlijk  

gewoon boeken, alleen 

dan op de laptop.” 

Roos: “GO is leuk voor  

kinderen die van plannen 

houden en goed  

zelfstandig kunnen werken. 

Het is een leuke, kleine en 

gezellige school.” 

Nina: “We beginnen de dag om 

9.00 uur met de basegroup.  

Daar plannen we onze  

werkdoelen. Je hebt 5 uur per 

week keuze-werktijd. Dan kies je 

een vak waar je wilt zitten en dan 

kun je daar werken aan je  

werkdoelen en je vragen stellen 

over dat vak.” 

Sam: “Het leukste vind ik dat 

je hier je werk zelf kunt in-

plannen. Iedere ochtend 

plan je in de basegroup wat 

je die dag gaat doen. Als je 

eerder klaar bent, mag je 

zelfs al eerder je toetsen 

maken. Dan is het in de 

toetsweek niet zo druk.” 

Noa: “Meestal plan ik met 

mijn coach de week in en 

praat ik over toetsen. Na 

een paar maanden mocht 

ik de vakken op havo-

niveau doen.” 
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Pim: “Mijn resultaten zijn goed. 

Op locatie Vinkeveen is het heel 

gezellig en we hebben weinig 

huiswerk, dus ook minder 

stress. Ik zit in de Sportklas, dat 

is voor kinderen die van sport 

houden. Je kunt ook kiezen 

voor MakeX, dan doe je veel 

met techniek en we hebben 

zelfs een eigen minecraft-

server. Je kunt ook kiezen   

voor de Ondernemersklas of 

Kunstklas of gewoon  

helemaal niks, dat kan  

natuurlijk ook.” 

Laura: “Het is leuk dat je op een 

laptop werkt, dan heb je een  

minder zware tas. Ik doe blauw in 

de portal, dat is atheneum, maar 

er zijn ook kinderen in de klas die 

wit (havo) of rood (mavo) doen. 

Huiswerk heb je bijna niet, je hebt 

werkdoelen die in een week af 

moeten zijn. Je kunt ervoor kiezen 

dan alles in het weekend te doen, 

maar dat is niet heel slim.” 

Nori: “Ik vind het fijn werken, je hebt heel goed  
overzicht over je werk en je ziet precies wat je die week 
moet doen. Ook kun je een week verder kijken, heb je dan 
veel werk, dan kun je vast vooruit werken.”  
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pauzesport 
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Op de basisschool is spelen niks bijzon-

ders, maar op de middelbare school is 

dat wel anders. Maar niet in Vinkeveen, 

want daar kun je in de pauze sporten. 

Pauzesport dus! 

Want bewegen is gezond én je hersens 

gaan beter werken, en dat is goed te 

merken op school.  

We hebben op het plein een voetbalkooi, 

een tafeltennistafel, een basket en er zijn 

vakken geschilderd met verschillende 

kleuren (rood, groen, geel en blauw), 

waar we spellen doen. Dus als je het leuk 

vindt om te sporten en je wilt je niet  

vervelen in de pauzes dan ben je in  

Vinkeveen op het juiste adres!  



Juliëtte: “Ooit gaat Amber 
een raket maken!” 
Dromen nemen een  
ruimtevlucht bij MakeX... 
Als je van techniek houdt en daar goed in wordt, dan hoef je later 
niet bang te zijn dat je geen werk vindt.  
Techniek heeft de toekomst en bij ons op het  
VeenLanden College denken we vast met je mee.  
Niet alleen krijg je technieklessen, waar je technische  
basisvaardigheden leert, maar er is nog veel meer. 
Zo kun je kiezen voor MakeX en sinds kort kan de school  
gebruik maken van een echte MakerSpace. 

Amber, Juliëtte en Samih  
hebben gekozen voor de MakeX-
klas.  
En dat deden ze niet zomaar. 
Neem Amber, zij wil later ruimte-
schepen ontwikkelen of bij de 
NASA werken en Juliëtte?  
Zij wil later motors gaan bouwen. 
“Ik wil altijd weten hoe alles werkt 
en ik haal graag dingen uit elkaar 
om dat te onderzoeken”, zegt 
Juliëtte (links op de foto).  
Samih had een andere reden:  
“Ik weet best wel veel van  
computers en ik wil daar graag 
iets mee doen.” 

Amber (rechts op de foto): “Leuk 
is dat je in tussenuren ook in het 
lokaal mag helpen om dingen uit 
elkaar te halen, tenminste als 
Annuska (techniekdocent) tijd 
heeft. Juliëtte en ik hebben  
samen een naaimachine uit  
elkaar gehaald. De onderdelen 
die nog goed zijn bewaren we. 
Tijdens MakeX hebben we ook 
een toren gebouwd, zo hoog 
mogelijk. Die van Annuska kwam 
helemaal tot het plafond, super-
cool. Maar we mogen ook zelf 
bedenken wat we gaan maken.”  
Juliëtte: “Ooit gaat Amber een 
raket maken.” 
 

 
Lijkt MakeX je iets?  
Geef je dan op via het  
inschrijfformulier. 

MakeX 
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In samenwerking met Technet 

Amstel en Venen is er aan de 

school in Mijdrecht een prachtige 

ruimte toegevoegd waar de 

nieuwste technieken en  

technologie centraal staan. Al onze 

leerlingen, de basisscholen,  

ouders en lokale bedrijven kunnen 

volop van deze ruimte, de  

MakerSpace profiteren, nu en in 

de toekomst. 

In de MakerSpace ben je vrij om  

ontdekkingen te doen: in de  

reguliere lessen techniek, als  

keuzevak of in je eigen tijd.  

Tijdens tussenuren en na school 

zijn er veel leerlingen die het  

technieklokaal en de MakerSpace 

weten te vinden. Er is altijd wel iets 

te doen en te beleven. 

Wist je dat: 
 

• Er een green screen is in de nieuwe MakerSpace 
waarmee je in een film net kunt doen alsof je  
bijvoorbeeld op de piste staat in Oostenrijk?  

• Wist je dat er een Robotica club is op het  
VeenLanden College, die landelijk 12e is  
geworden op een robotwedstrijd?  
Dat smaakt naar meer, toch? 

Leerlingen helpen bij 

de inrichting van de 

nieuwe MakerSpace. 
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Wat vind jij nou van de Sportklas, Lenthe? : 

“Ik vind de Sportklas heel leuk, omdat ik er altijd van houd om  
lekker actief te zijn. Natuurlijk heb je ook lichamelijke opvoeding 
(lo), maar met de Sportklas ga je bijvoorbeeld zwemmen en op 
surfkamp. Allemaal dingen die je niet doet met lo. Dat is heel leuk. 
Ik zit ook in een superleuke groep met een paar vriendinnen die ik 
ken.” 

En jij, Sophie?: 

“Ik vind de Sportklas een leuke activiteit na school.  
Even je huiswerk, toetsen en zo vergeten. We hebben een leuke 
groep met allemaal fanatieke leerlingen, je gaat veel activiteiten 
binnen en buiten doen. Ook ga je aan het eind van het jaar op 
surfkamp en dat is natuurlijk een hele leuke ervaring, daar verheug 
ik me op.” 

Wat hebben jullie allemaal gedaan en wat gaan jullie nog 
doen dit schooljaar?  

“We zijn al in het zwembad geweest voor waterpolo en wedstrijd-
zwemmen. Ook gaan we dit blok nog loopscholing doen en  
badminton. De andere onderdelen die nog aan bod komen dit jaar 
zijn boogschieten, voetbal, burnergames, rugby en vast nog heel 
veel meer.” 

Voor wie is dat eigenlijk: die Sportklas?  

“Je kunt de Sportklas in jaar 1 en 2 doen op het VeenLanden  
College doen en dit jaar is dat op maandag in de tweede klas en 
op donderdag in de eerste klas. Het is altijd van 15.30 tot 16.30 dus 
soms kan het wel veel zijn als je ook nog moet sporten daarna. 
Maar omdat het zo leuk is, voelt het niet zwaar.” 

Of je nu op de mavo, havo of het atheneum zit; 
de Sportklas is voor alle leerlingen die dezelfde 
passie delen: sport! 
Je wordt pas goed in sport, als je er plezier in 
hebt en goed kunt samenwerken.  
Als je jezelf hierin herkent, dan is de Sportklas 
iets voor jou! 
Sophie en Lenthe gaan al voor het tweede jaar 
naar de Sportklas.  

De helden van  
het tweede jaar Sportklas... 

Geef bij de aanmelding aan dat je naar de sportklas wilt, dan krijg je 

een uitnodiging voor de selectiemiddag. We zijn niet alleen op zoek 

naar de allerbeste sporters: we willen vooral enthousiaste en leergierige 

leerlingen, die hard willen werken en goed kunnen samenwerken. 

Durf je de uitdaging aan? Geef dit dan aan op het  
inschrijffrmulier. 

Je hoeft niet bij de sportklas te  horen om bij ons veel aan 
sport te kunnen doen. Er zijn sportdagen voor alle klassen, 
sportieve excursies voor alle leerlingen en we doen mee aan 
landelijke schoolwedstrijden zoals hockey en een scholieren-
veldloop. 
Ook zonder twee jaar sportklas in je rugzak, kun je bij ons 
voor het examenvak LO2 en BSM kiezen.  

 “Ik heet Kyano en ik ben in de tweede klas  
ingestroomd in de Sportklas. Er was toen plek en ik 
was blij dat ik erbij kon. Tot nu toe vond ik zwemmen 
en waterpolo het leukste, maar ook tennis en padel.” 
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In de Ondernemersklas leer je hoe je als baas van een bedrijf denkt. Hoe start je een bedrijf en hoe verdien je eigenlijk 
geld? Welk product ga je verkopen? Hoe kunnen reclame en internet je helpen? Daarbij leer je ook een heleboel over 
jezelf. Ben je creatief? Kun je mensen makkelijk overhalen? Als iets niet goed gaat, ben je dan in staat om erachter te 
komen hoe dat komt? Kun je problemen oplossen? Kortom, in de Ondernemersklas kun je echt aan de slag met je eigen 
bedrijf.  

Nu denk je misschien: “dat moet wel heel erg saai zijn. 

Daar zou ik zelf nooit vrijwillig voor kiezen. “  

Dus dachten we: misschien kunnen onze bazen je  
overtuigen. 

Wim: “Ik vind de Ondernemersklas leuk, omdat ik veel 

vrijheid heb in wat ik doe en ik er daarom veel van leer.” 

Evy: “Je werkt met een groep die het allemaal leuk vindt 

en dat maakt het extra leuk.” 

Megan: “Je leert de maatschappij beter begrijpen. Ik wil 

heel graag leren hoe je een bedrijf opstart.” 

Dewy: “Je leert ook  goed hoe je met geld moet omgaan.” 

Lars: “Ik vind het leuk 
om te leren hoe je een 
bedrijf kunt beginnen 
en geld verdient.” 
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De Ondernemersklas in de  

brugklas van Vinkeveen gaat dit 

schooljaar een catering opzetten op 

school.  

Welke producten gaan ze  

verkopen en hoe zorgen ze dat de 

leerlingen bij hen gaan kopen?  

Er zal veel op ze afkomen, maar  

problemen zijn er om ze op te  

lossen. Al zin in een tosti? 

In de bovenbouw kun je je als  

ondernemer verder ontwikkelen.  

Er vinden veel  activiteiten plaats, 

zoals coaching van onze leerlingen 

door FedEx, workshops, denk aan 

webdesign en hosting,  maar ook 

een workshop over beleggen.  

Dit jaar staat er ook een bezoek 

aan het Start-up event in de  

Jaarbeurs op het programma.  

Dan is er nog het project van Jong 

Ondernemen: de Junior Company. 

Jaarlijks dingen onze leerlingen 

mee naar de prijzen met hun eigen 

bedrijf en vaak met succes.  

Stuk voor stuk mooie ervaringen die 

je in de toekomst kunnen helpen je 

dromen waar te maken... 

Dit schooljaar kunnen leerlingen uit 

de 3e klas havo solliciteren naar 

een plek in de Business Class in  

de 4e klas. Vier dagen les en één 

dag businessdag. Dat wil zeggen:  

een dag met workshops, bedrijfs-

bezoeken, kortom: alles wat erop 

gericht is om een topondernemer te 

worden.  

Wat denk je? Lijkt het je wat? 
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Als nieuwe brugklasser krijg je alle tijd om aan je mentor of 

coach te wennen. We starten met een paar introductieda-

gen. Niet alleen leer je dan het gebouw van binnen ken-

nen, maar we gaan ook samen sportieve activiteiten doen.  

Behalve dat je dan met je nieuwe klasgenoten leert  

samenwerken, is het vooral leuk en gezellig. 

Vind je Engels heel erg leuk 

en ben je er goed in?  

Op het Veenlanden College 

kunnen alle brugklas-

leerlingen aan het einde 

van het eerste jaar, zowel mavo, havo 

als atheneum, zich aanmelden voor  

Cambridge English, een extra taal-

programma waarbij je vanaf het tweede 

leerjaar wordt klaargestoomd voor het  

Cambridge First Certificate examen.  

Let op, er zijn maar een beperkt aantal 

plaatsen beschikbaar en er is daarom  

een selectieprocedure. 

“We deden veel spellen, een leuke speurtocht door de 

school en we aten een broodje knakworst. 

We gingen naar het klimbos in Amsterdam en er  

kwamen drie dansleraren die drie verschillende  

dansen met ons deden: disco, Michael Jackson en 

hiphop. We hadden later een show in de gymzaal en 

de leraren hadden ook een dans geoefend . 

Op vrijdag was pas onze eerste echte schooldag.  

Op die dag hadden we geschiedenis, beeldende 

vorming en techniek.”                                                                              

Femke en Britt over de introductie  

(brugklas Vinkeveen) 
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Open avond Mijdrecht  20 januari 2022 

Open avond Vinkeveen  25 januari 2022 

Lesmiddag Mijdrecht  2 februari 2022 

Lesmiddag Vinkeveen  16 februari 2022 

Inschrijving    9 maart & 10 maart 2022 

Kennismaking    8 juni 2022 

Het is belangrijk dat je je op school veilig voelt.  

Vanaf de brugklas neem je in je mentorklas of 

basegroup deel aan het programma Leefstijl. 

Samen met je eigen klas doe je activiteiten die 

een goede omgang met elkaar versterken. 

Je mentor of coach is altijd je eerste aanspreek-

punt als het toch niet zo goed met je gaat. 

Je hoeft het niet alleen te doen. 
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VeenLanden College 

christelijke scholengemeenschap voor   

atheneum, havo en mavo 

Diamant 9, 

3641 XR Mijdrecht 

Telefoon (0297) 28 34 59 

Bonkestekersweg 1, 

3645 KZ  Vinkeveen 

Telefoon (0297) 26 15 14 

info@hetvlc.nl 

www.veenlandencollege.nl 

Colofon 

Redactie en vormgeving: 

VeenLanden College, Astrid Visser, e.a. 

Foto’s: Sara van der Vlugt, Claudia Röling e.a. 
Drukwerk: HAZET Mijdrecht 

OPEN AVONDEN!*  
Mijdrecht donderdag 20 | 1 | 2022 

Vinkeveen dinsdag 25 | 1 | 2022 

LESMIDDAGEN!* 
Mijdrecht woensdag 2 | 2 | 2022 

Vinkeveen woensdag 16 | 2 | 2022 

INSCHRIJVEN!* 
woensdag 9| 3 | 2022 

donderdag 10 | 3 | 2022   

* Blijf onze website volgen voor de laatste informatie!




