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Wil jij een opleiding volgen aan boord van De MATE of ken je  
iemand die hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact  
op met Leon Hoek, schoolleider van het Educatief Centrum.  
Dit kan per e-mail: leon.hoek@horizon.eu.

AHOY MATE! 
Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van alles wat zich afspeelt en  
voordoet op ons binnenvaartschip De MATE. 

DE MATE HOUDT DE VAART ERIN 
Het afgelopen jaar slaagden we erin om maar liefst 10 matrozen af te leveren. 

Stuk voor stuk jongeren die door deze opleiding nu aan het werk zijn, waarvan 
zes nog werkzaam in de binnenvaart. Met het onderwijsconcept op De MATE 
worden serieuze resultaten geboekt. Over perspectief gesproken. Stichting De 
MATE en iHUB hebben daarom het contract met een jaar verlengd en hou-
den het schip komend schooljaar in de vaart. 

ASPIRANT LEERLINGEN DEZE WEEK OP PROEFVAART 
Vijf aspirant-leerlingen staan klaar voor de volgende ronde. Deze week maken zij 

een proefvaart op De MATE. Als dit goed gaat, dan starten zij in september met de 
opleiding van drie maanden.

NIEUW: TUSSENTIJDS INSTROMEN 
Komend schooljaar is het ook mogelijk om tussentijds in te stromen op De MATE. Als een 
jongere interesse heeft, kan hij of zij direct een proefvaart doen. Zij draaien mee met 
de praktijk- en theorielessen, gaan zelf eten koken en slapen aan boord. Zo krijgen zij 
snel een indruk van de opleiding. De bemanning bespreekt na afloop met de jongere 
en ouders/opvoeders of de opleiding past. Als alle partijen instemmen, kan de jongere 
na een succesvolle inschrijving, instromen. De MATE heeft plek voor acht leerlingen. 
 

HEB JIJ NOG AANSTAANDE MATROZEN OP HET OOG? 
Neem dan contact op met Leon Hoek: mail naar leon.hoek@horizon.eu 
of bel 06-205 72 318.

 
 
EEN FIJNE ZOMER! 
Met een tevreden gevoel kijken wij terug naar de leerlingen het afgelopen jaar weer 
perspectief kregen en plannen maakten voor de toekomst. Aan de andere kant was 
daar het coronavirus die grote impact had op de binnenvaart en ons lesprogramma 
op De MATE. Na de zomervakantie kunnen wij gelukkig weer het ruime sop kiezen.  
Als we dan toch vooruit kijken: dinsdag 13 oktober verwelkomen wij u graag op  
onze sponsoravond. Zet u deze datum alvast in uw agenda? U krijgt binnenkort  
een uitnodiging.

Met een maritieme groet wensen we je een fijne dag!
Michel Noordervliet en de hele bemanning van De MATE


