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BOEK- EN SCHRIJFPLATFORM UITHOORN 

Uithoorn - De Kwakel - Amstelhoek 
 
Dé verzamelplaats voor  (beginnende) schrijvers en dichters 
    jong en oud talent 
    jonge en oude beloftes 
    boekspellers en boekvreters 
 
Activiteiten   schrijfavonden 
    poëzie- en dichtmiddagen 
    workshops 
    boekpresentaties door lokale auteurs 
    forumtafel met gastsprekers, tafelgasten en  

publiek 
    lezingen 
    voordrachten 
 
INTERESSE?  
Voor informatie kijk even op de website, of e-mail naar 
schrijverscafeuithoorn@hotmail.com of bel 06-16275754. 
 
Ga naar www.BSPU.nl  of scan nu deze QR-code.  
 
MEEHELPEN? 
Vrijwilliger worden en meedoen? Zie de vacature 
verderop. Wij hebben altijd een plek vrij voor extra 
handen. 
 

Het BSPU krijgt steun van het Initiatievenfonds Uithoorn en SPUK 
(Stichting Promotie Uithoorn en De Kwakel). 

mailto:schrijverscafeuithoorn@hotmail.com
http://www.bspu.nl/
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Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn 
  
Het Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn (BSPU) is een 

nieuwe organisatie in de gemeente Uithoorn die zich richt 

op promotie van alles wat met schrijven te maken heeft.  

We zijn gestart in juni 2021.  

Bibliotheek Amstelland ondersteunt ons bij onze activiteiten, zoals onze 

aankondigingen via hun website, beschikbaar stellen van informatie, hulp 

van medewerkers en de beschikbaarheid over de locatie bibliotheek 

Uithoorn (nieuwe vestiging nazomer 2022!). 

Ons jaarprogramma 2022 bevat: 

• Schrijverscafé maandelijkse bijeenkomsten, waarin we met 

elkaar schrijven en ons werk bespreken. Hierbij is aandacht voor 

de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer. Twee uur per 

keer in de bibliotheek. Gratis deelname. Workshops tegen 

betaling (in overleg). 

• Dichtershoek maandelijkse dichtbijeenkomsten, als de 

schrijfbijeenkomsten, maar dan gericht op het (leren) schrijven 

van gedichten of liedteksten. Ook twee uur per keer in de 

bibliotheek. Gratis deelname. Workshops tegen betaling (in 

overleg). 

• Boekpresentaties*, -lezingen en -voordrachten, waarin we  

o (Regionale) schrijvers uitnodigen om over hun boek te 

vertellen en vragen te beantwoorden 

o Uitgevers en drukkers willen uitnodigen om over hun vak 

te vertellen 

o Redacteuren over de ins en outs van hun werk willen 
laten vertellen 

• Forumtafels, die we organiseren o.l.v. een gespreksleider, met 
themabehandeling door een gastspreker met tafelgasten. In 
samenwerking met de lokale radio Rick FM (is nog in overleg) 
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*) de eerste boekpresentatie heeft plaatsgevonden op 16 september 

2021 in Dorpshuis De Quakel. Hier sprak Finy Sheils over haar 

rouwverwerking en signeerde haar boek Verborgen waarheid.  

Bij voldoende belangstelling worden er bijeenkomsten georganiseerd 

voor schooljeugd of jongvolwassenen. 

STRUCTUUR 

Wij streven naar een organisatie waarbij activiteiten en voorbereidingen 

geen hinder zullen ondervinden van de afwezigheid van het bestuur van 

BSPU door vakantie of ziekte. Dit zal met vrijwilligers bereikt worden, 

indien nodig bijgestaan door bibliotheek Amstelland. 
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Het BSPU team - wie zijn wij? 

Onze visie:  

“Zelf een wereld creëren, in een tekst, een lied, gedicht of 

tekening, geeft een heerlijk gevoel van onbeperkte vrijheid. Je bepaalt elk 

detail zelf. Het is mooi als iedereen dat kan ervaren!” 

De initiatiefnemers: 

Ben Voorend ontdekte al vroeg hoe leuk schrijven is en wil om die reden 

anderen ook enthousiast maken voor schrijven. Hij is in 2017 gestart met 

het Nederlands Blog Initiatief, waar (nog niet begonnen en beginnende) 

schrijvers aangemoedigd worden hun stukjes te publiceren ( 

www.hetnederlandsbloginitiatief.nl ) en in 2019 richtte hij het 

Schrijverscafé Uithoorn op dat vanwege de coronacrisis helaas slechts 

vijf keer bijeen heeft kunnen komen. Wanneer de situatie het toelaat 

worden er weer bijeenkomsten georganiseerd en kunnen deelnemers 

elkaars werk bespreken om van elkaar te leren. Ben was 

medeorganisator van de Verkiezing Dorpsdichter Uithoorn. 

Ben heeft enkele boekjes binnen de familiekring gepubliceerd en werkt 

momenteel als freelance bureauredacteur.  

Ilona van Hilst wil lezen en schrijven aanmoedigen, omdat het je zinnen 

verzet, en om ieders kennis te vergroten. Schrijven kan ook nog eens 

prettig therapeutisch zijn.  

Ilona is schrijver sinds 2016 en heeft vier thrillers én een kinderboek 

geschreven. Haar boeken De uitweg (2020)  en Oogvocht (2019) zijn 

uitgebracht door uitgeverij Batavia Publishers. Daarnaast doet ze 

meerdere projecten, zoals redactiewerk en heeft ze in opdracht een 

prozabundel samengesteld voor een slechtziende dame. Ook was ze 

betrokken bij een goededoelenstichting, waarvoor ze een bijdrage 

leverde aan een boek voor ouderen. Ze zit op social media en heeft een 

website voor haar boekenactiviteiten 

(www.ilonavandaag.wordpress.com). 

http://www.hetnederlandsbloginitiatief.nl/
http://www.ilonavandaag.wordpress.com/
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Ben Voorend 

E-mail 

schrijverscafeuithoorn@hotmail.com 

Mobiel: 06-16275754 

Ilona van Hilst 
E-mail ilonavanhilst@gmail.com  

 
 
Verder bestaat ons kernteam uit de volgende personen. 

Conny Vos  heeft meer dan vijfentwintig jaar als journaliste voor het 
Witte Weekblad gewerkt. Ze schrijft recensies voor haar blog Hemelse 
boeken en is daarmee actief op sociale media. Schrijven en lezen zijn 
haar grootste hobby’s.  
Conny zal het team Boekpresentaties vertegenwoordigen. 

Paul Snijders  voltooide een academische studie Slavische taal- en 
letterkunde die nadien zowel zijn privé-, zakelijke als artistieke 
levensroute heeft bepaald. Hij is de auteur van een Bildungsroman 
(2019) en van een bundel korte verhalen (2020). Paul leest met voorrang 
literaire romans.  
Paul zal het team Forumtafel vertegenwoordigen. 

Amanda ten Cate hebben wij bereid gevonden om het team 
Dichtershoek vorm te gaan geven. Zij is een gedreven stimulator van 
dichtevenementen in de regio en mede-coördinator van de Verkiezing 
Dorpsdichter Uithoorn. 

Ilse van Leeuwen zit in onze denktank in teamvergaderingen. Ook staat 
ze klaar om in te vallen als dat nodig is. Ze is bezig met het schrijven van 
een boek.  

Verder verheugen wij ons op de ondersteuning van nog meer vrijwilligers 
die zich net zoals het kernteam graag met enthousiasme inzetten en een 
rol vervullen binnen de organisatie van het Boek- en SchrijfPlatform 
Uithoorn. Iedereen kan zich aanmelden om ons te helpen bij activiteiten 
(neem daartoe contact op met Ben Voorend). 

mailto:schrijverscafeuithoorn@hotmail.com
mailto:ilonavanhilst@gmail.com
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WORD VRIJWILLIGER van 
BOEK- EN SCHRIJFPLATFORM UITHOORN 

Algemeen 
Het Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn zet zich in voor 
lees- en schrijfactiviteiten, zoals de dichtershoek, 
boekpresentaties, het Schrijverscafé (beginners en 
gevorderden) en een forumtafel waar interessante 

discussies worden gevoerd en /lezingen/voordrachten 
worden gehouden over actuele thema’s, veelal met een link 

naar boeken. Deze vier pijlers van BSPU zijn terug te vinden in het 
jaarprogramma van activiteiten (die per kwartaal worden vastgesteld). 
 
Samenwerking met Bibliotheek Amstelland 
Om ons draagvlak te vergroten en voor professionele ondersteuning, is 
BSPU een samenwerking aangegaan met Bibliotheek Amstelland, met 
het oog op de vestiging Bibliotheek Uithoorn, vanaf nazomer 2022 
prachtig gelegen aan de Amstel in het nieuwbouwcomplex ‘de Rede’. De 
samenwerking zorgt voor kruisbestuiving, extra expertise en voor onze 
zichtbaarheid, zowel in de Bibliotheek als op hun website. Tevens mag 
BSPU gebruikmaken van diverse faciliteiten in de bibliotheek, zoals 
werkplekken, apparatuur en koffie/thee. Voor informatie over de 

bibliotheek: Bibliotheek Amstelland - Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn 
(debibliotheekamstelland.nl) 
 
Wat ga je doen? 
Als teamlid en vrijwilliger van Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn maak je 
kennis met enthousiaste mensen uit het schrijvers- en boekenvak. Dit zijn 
naast schrijvers en boekenliefhebbers uit Uithoorn (en omstreken) ook 
gasten/sprekers/workshopleiders die we uitnodigen om te praten over 
hun professie. Onze organisatie verbindt iedereen die wil praten, leren en 
discussiëren over “lezen en schrijven” en/of wil luisteren naar anderen uit 
de samenleving hierover. 
 
Je draait mee in één van de teams en je rouleert (uiteraard steeds in 
overleg met jou) tussen de teams. 
 
Het grootste deel van je werk als vrijwilliger bestaat uit het begeleiden 
van de activiteiten, als host/hostess, of eventueel als gespreksleider. Dit 
kan ’s avonds zijn, of overdag. We hebben per team een rolbeschrijving 

https://www.debibliotheekamstelland.nl/
https://www.debibliotheekamstelland.nl/
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opgesteld van de werkzaamheden, zodat je weet wat ervan je wordt 
verwacht. Heb je vragen, neem dan contact op met het bestuur, Ben of 
Ilona, of met de andere vrijwilligers van het BSPU. 
 
Wat vragen wij van jou? 
Het BSPU heeft behoefte aan enthousiaste medewerkers die zich 
verantwoordelijk voelen voor de voortgang van de activiteiten. Een 
prettige samenwerking en onderling vertrouwen is een belangrijk goed, 
zodat we met elkaar iets moois kunnen neerzetten waar we allemaal trots 
op kunnen zijn. 
 

• Je bent flexibel en kunt zelfstandig werken 

• Je bent leergierig en (pro-)actief 

• Je werkt graag met mensen  

• Je hebt affiniteit met “lezen en schrijven” 

• Je wil je voor langere tijd (minimaal een half jaar) aan ons 
verbinden 

 
Dit bieden we jou 
Het BSPU is blij met je steun en stelt daartegenover: 
 

• Werkzaamheden van 5-10 uur per week, afhankelijk van 
de activiteiten 

• Een uitdagende en interessante omgeving 

• Een mogelijkheid om jezelf te kunnen ontwikkelen en 
ontdekken 

• Ervaren begeleiding  

• Leuke vrijwilligers om mee samen te werken 

• Een onkostenvergoeding, indien van toepassing 

• Een werkplek in Uithoorn  
 
Interesse?  
Laat het ons weten! Stuur ons een mailtje met jouw motivatie, dan nemen 
we contact met je op. Richt je mail aan Ben Voorend (mede-oprichter 
BSPU) via: schrijverscafeuithoorn@hotmail.com ). 
  

mailto:schrijverscafeuithoorn@hotmail.com
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JAARPROGRAMMA 2022 - BSPU 
 
 
 
 
 

MAAND ONDERDEEL Weeknr. 

Januari Schrijverscafé A (beginners) 1 

 Boekpresentatie-1 2 

 Schrijverscafé B (gevorderden) 3 

 Dichtershoek 4 

Februari Schrijverscafé A 5 

 Forumtafel-1 6 

 Schrijverscafé B 7 

 Dichtershoek 8 

Maart Schrijverscafé A 9 

 Boekpresentatie-2 10 

 Schrijverscafé B 11 

 Dichtershoek 12 

April Schrijverscafé A 13 

 NIETS 14 

 Schrijverscafé B 15 

 Dichtershoek 16 

Mei Schrijverscafé A 17 

 Forumtafel-2 18 

 Schrijverscafé B 19 

 Dichtershoek 20 

 Boekpresentatie-3 21 

Juni Schrijverscafé A 22 

 NIETS 23 

 Schrijverscafé B 24 

 Dichtershoek 25 

Juli Schrijverscafé A 26 

 Boekpresentatie-4 27 

 Schrijverscafé B 28 

 Dichtershoek 29/30 

Augustus Schrijverscafé A 31 

 Forumtafel-3 32 

 Schrijverscafé B 33 

 Dichtershoek 34 

September Schrijverscafé A 35 

 Boekpresentatie-5 36 

 Schrijverscafé B 37 

 Dichtershoek 38/39 

Oktober Schrijverscafé A 40 

 NIETS 41 

 Schrijverscafé B 42 

 Dichtershoek 43 

November Schrijverscafé A 44 

 Forumtafel-4 45 

 Schrijverscafé B 46 

 Dichtershoek 47 

 Boekpresentatie-6 48 

December Schrijverscafé A 49 

 NIETS 50 

 Schrijverscafé B 51 

 Dichtershoek 52 

 


