
Wat is een Heldammer Stroomrug?

Op donderdag 18 maart jl., zat de klas er klaar voor. Klaar voor de presentatie 
van Jan Huiting over de ontwikkeling van boerenbedrijven in onze regio, tussen 
1300 en 1800.

Een zeer internationale klas, kun je wel zeggen. Venezuela, Japan, India, USA en 
Italië allemaal in één lokaal en allemaal vol aandacht luisterend naar wat Jan ons
allemaal te vertellen had.

Dankzij de Stichting  “Taal doet meer” kunnen buitenlanders op een 
laagdrempelige wijze Nederlands leren praten en schrijven. Onze klas bestaat 
duidelijk uit al sterk gevorderden, ze zijn goed in staat om in het Nederlands een 
gesprek(je) te voeren. Het bijwonen van deze presentatie was dan ook een 
unieke kans om door middel van kijken en luisteren ons nog verder te bekwamen
in het Nederlands. Tegelijkertijd hebben we in voorgaande lessen gesproken over
rivieren, kanalen, vijvers, sloten etc. Dit naar aanleiding van de korte 
schaatsperiode in februari. Best lastig om goed te begrijpen wat nou het echte 
verschil is tussen onze eigen Leidsche Rijn en bijvoorbeeld het Amsterdam-
Rijnkanaal. 

Ook hebben we een les besteedt aan hoe we van het station in Vleuten naar 
onze eigen woonstraat moeten lopen. Vertel maar aan je klasgenoten hoe ze 
moeten lopen of fietsen. Je passeert allemaal gebieden met namen (alleen al 
straatnamen) die hun oorsprong kennen uit een vroegere tijd hier in de regio.



Het viel niet mee, moeten we eerlijk bekennen. Jan vertelde een goed en 
interessant verhaal. Het ging over de kadastrale kaart. Die liet hij ook zien. Ook 
kwam het woord “Bisschop” voorbij. Tienden, Spaanse overheersing, Stichtse 
burgeroorlog, Waterschappen. Tsja, we hadden veel om over na te praten en de 
vragen hierover te beantwoorden. Doel is en blijft natuurlijk om zo goed en 
makkelijk als kan Nederlands te kunnen praten en begrijpen. Voor ons was het 
zeer aangenaam om op deze wijze hier invulling aan te geven en ook nog wat 
mee krijgen over de omgeving waar we nu in wonen.

We willen de Historische Vereniging Vleuten de Meern Haarzuilens & Leidsche 
Rijn dan ook hartelijk danken dat we de presentatie hebben mogen horen.

Met vriendelijke groet

Suzan en Bert (Taalcoaches)


