Editie: Najaar 2017 | Sportfondsen Stichtse Vecht B.V. | Bisonspoor 237 | 3605 JM Maarssenbroek

10 september
2017
MFA Safari: het centrum van sport, cultuur en ontspanning in Maarssen
“In deze krant alles over deze evenementen, schema en aanbiedingen!”
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www.tandartspraktijkbisonstaete.nl

www.vanScherpenzeelmaarssen.nl

Voor al uw bootaccessoires

Wereldwinkel Maarssen, Breedstraat 7
www.wereldwinkelmaarssen.nl

www.zwembadsafari.nl

Zwanenkamp 1226 • 3607 NV Maarssen
Tel: 06-28339819 • www.pedicuresalonmaarssen.nl

Eigentijdse mode voor de vrouw van 30+, zowel
modern als klassiek! Uitstekende pasvorm en
kwaliteit, comfortabel en betaalbaar. Al ruim
12 jaar een begrip in Maarssen en omstreken!
Enkele van onze merken zijn:
Dreamstar - Cecil - Yest - Rabe - Setter. Broeken
van o.a. Robell - Anna Montana - Rene Freres.
Loop gerust eens bij ons binnen!

Onze openingstijden zijn:
dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Tegen inlevering van
deze advertentie een
Spa Manicure voor € 20,Een Spa Manicure bestaat uit het
reinigen en verzorgen van de nagels en
nagelriemen, modelleren van je nagels,
nagels polijsten, handmassage, een
verzorgend handmasker en voedende
handcrème. En je nagels
worden mooi gelakt.

Tel. 0346-552030 | www.hinzzdamesmode.nl
Like ons op Facebook 

U vindt ons aan de Nassaustraat 77 in Maarssen

• Uniek
• Flexibel
• Vernieuwend

Buitenschoolse opvang | info: 088-5675678 | www.kakelbontkids.nl

Voorwoord
Welkom bij het Safarifestival en
de Skeelerronde 2017!

Accommodatie (MFA) Safari aan
het Bisonspoor.

Sportfondsen staat voor sport,
welzijn en maatschappelijke
dienstverlening. Juist hierom
zetten wij ons graag in om het
Safarifestival en de Skeelerronde
te ondersteunen waar wij kunnen. Dat resulteert erin dat dit
jaar voor het eerst deze evenementen op dezelfde dag worden
georganiseerd. Hierdoor kunnen
zowel volwassenen als kinderen
gemakkelijk kennis maken met
leuke sporten of diensten die te
vinden zijn in de Multi Functionele

Het Safarifestival staat ook dit jaar
weer volop in het teken van meedoen. Alle gratis clinics en workshops worden tussen 10.00 en
15.30 uur georganiseerd. Van
basketbal tot bootcamp, van zeemeerminzwemmen tot yoga en
van Mad Science tot waterpolo.
In het overzicht hieronder kun je
goed zien wanneer welke clinic
gegeven wordt, zodat je goed
voorbereid aan verschillende dingen mee kunt doen.

Tegelijkertijd is dit jaar op 10 september de 8e editie van de Skeelerronde door Maarssenbroek.
Dankzij vele vrijwilligers belooft dit
weer een fantastische beleving
te worden. Natuurlijk ontbreken
ook dit jaar de Loopronde en Rollenderonde (voor rollators) niet.
Nieuw dit jaar op deze dag is
de Duathlon. Iedereen die meedoet aan de Skeelerronde is in
de gelegenheid om eerst deel te
nemen aan het zwemonderdeel.
Je kunt na het zwemmen rustig aankleden, even wat energie
tot je nemen en vervolgens de

skeelers onderbinden. Uiteraard
is hier een aparte medaille voor
beschikbaar.

te moedigen of te verwonderen.
In de MFA Safari is altijd wat te
doen!

Deze krant staat volledig in het
teken van dit jaarlijks terugkerende evenement. In deze krant
vindt u alle informatie rondom de
evenementen en welke verenigingen en bedrijven te vinden zijn in
de MFA Safari. U kunt bij iedereen een clinic of een workshop
volgen om zo bekend te raken
met de sport of dienst.

Patrick Vergeer
Manager MFA Safari,
Sportfondsen Stichtse Vecht

Kom zondag 10 september gezellig langs om te beleven, aan

Dagschema
10:00
10:15
10:45
11:00

11:45
12:00
12:10
12:20
12:40
12:50

Plein
Sporthal
Bibliotheek
Dance demo en Opening van de SafariFestival en Skeelerronde
Bootcamp
Badminton
Volleybal
Dance demo
Springkussen
Bootcamp
Badminton
Basketbal
Springkussen
Skeeleren
14-wijkentocht
Loopronde
langebroekloop
Rollenderonde
Skeeleren
Familieroute
Loopronde
kortebroekloop

13:00
13:10
13:15
13:30

Dance demo
1e verloting
Dance demo
Bootcamp

14:00

2e verloting

14:15

Bootcamp

15:15
15:30

3e veloting
Afsluiting

1e verdieping

Zwembad

Hal
Inschrijven
info-markt
massage
water & fruit

Yoga
Tai Chi
Yoga
Tai Chi

Duathlonzwemmen

Vrije inloop
zaalsporten
Springkussen

Als je 3 onderdelen
hebt gedaan:
ijsjes…!
Mad science

Basketbal
Volleybal
Springkussen

Yoga
Tai Chi

Wedstrijdzwemmen
Waterpolo
Snorkelen
Zeemeermin

Basketbal
Volleybal
Springkussen

Yoga
Tai Chi

Wedstrijdzwemmen
Waterpolo
Snorkelen
Zeemeermin

HAND
GEMAAKT

Foto: Maarten Schets

www.zwembadsafari.nl
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Creatieve en technische mbo-opleidingen voor media,
vormgeving en communicatie.
Je toekomst start op het Graisch Lyceum Utrecht!

Mediamanagement en Marketing
Communicatie en Marketing
Mediadeveloper
Gamedeveloper
Mediavormgever
• Interactieve vormgeving
• Animatie en Audiovisuele vormgeving
• Graische vormgeving
• Game Artist
• Crossmedia
Allround dtp’er
Medewerker Creatieve Productie
(Digitaal) Drukker en Nabewerker

Wij ontvangen nog steeds nieuwe patiënten
Tandartspraktijk Bisonstaete
Bisonspoor 1235
3605KZ Maarssen
Telefoonnummer: (0346) 575 780
www.tandartspraktijkbisonstaete.nl

www.glu.nl

VONDELLAAN 178 3521 GH UTRECHT

ENVELOPPEN

NU MAAR

€ 92,

088 - 200 3535



www.drukwerkconcurrent.nl
Altijd gratis verzending!



GELDIG T/M 31 AUGUSTUS

EA5 (220 x 156 mm)

‘’Uitvaar tzorg Eefje begeleidt
uw begrafenis of crematie
met alle zorg en liefde, ongeacht budget,
cultuur of geloof ’’.

500 Stuk(s)
Full color
Uitvaar tzorg Eefje is dag
en nacht bereikbaar,
u mag mij altijd bellen:
030-7371287
06-11724040

Uitvaar tzorg Eefje
Poelruitlaan 11
3451PB Vleuten

www.uitvaartzorg-eefje.nl

Programma
10.00 uur Inschrijven en ophalen t-shirt.
11.00 uur Start Duathlon zwemmen.
11.59 uur Startschot Skeelerronde
door een mystery guest
Grote Skeelerronde - 14 wijkentocht
12:00 uur Start 14 wijkentocht
Grote Loopronde - Langebroekloop
12.10 uur Start Langebroekloop

Skeelerronde Maarssenbroek
Alweer de 8e editie van de skeelerronde zal van start
gaan 10 september. Wij gaan ervan uit dat net als de
voorgaande 7 edities wij weer stralende zon zullen hebben
zodat we een leuke dag tegemoet gaan. Elke jaar slagen
wij er in, samen met onze vrijwilligers, vernieuwingen door
te brengen.

ten binnen zijn er ook nog leuke Dance demo’s, schminken, tombola, lekker eten en drinken, springkussen etc..
Wil je nog meer informatie over de skeelerronde? Kijk dan
even op www.skeelerrondemaarssenbroek.nl

Zo ook dit jaar weer met de Duathlon. Eerst het onderdeel
zwemmen, minimaal 10 of 20 baantjes. Dan is er genoeg
tijd om om te kleden en voor te bereiden op de andere onderdelen. In samenwerking met de Fuut en Sportfondsen
Stichtse Vecht denken wij hiermee een leuke activiteit toe
te voegen!

Rollenderonde
12.20 uur Rollenderonde
Kleine Skeelerronde - Familieroute
12:40 uur Start Familieroute
Kleine Loopronde - Kortebroekloop
12.50 uur Start Kortebroekloop

Kom naar de skeelerclinics
Woensdagmiddag 30 augustus en 6 september.
Gratis clinic op het plein voor de MFA Safari!

Aanmelden voor alle activiteiten kan via de site.

Meer info hierover op
www.skeelerrondemaarssenbroek.nl

Hierbij vind je het programma van de activiteiten die
plaatsvinden op het parcours. Naast alle andere activitei-

Archeon Jefsi
Bisonspoor 1188
3605 KX Maarssen
+31 346 553 214

“Kwaliteit heeft de toekomst”

di t/m zo open
van 17:00 tot 22:00

Glas Service Utrecht ✶ Handelsweg 4G ✶ 3606 AB Maarssen
06-13133025 ✶ 0346-243 733 ✶ info@gsu.nu ✶ www.gsu.nu

www.zwembadsafari.nl
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Professioneel
en Persoonlijk

CV installaties
Riool, Dak, Zink en Lood-werkzaamheden
Badkamer/Sanitair verbouwingen
Mobiel: 06-20037879

• Individueel:
psychotherapie, coaching
• Groep:
vrouwendagen, lichaamswerkdagen,
partnerwerk.
www.witgoedherstel.nl

Verkoop en Reparatie
Wasautomaten, drogers,
Koelkasten en inbouwapp.

✁

Emily Nijhuis Therapie Training Coaching
Reigerskamp 247, 3607 HN Maarssen
0346 569317

Aktie! Tegen inlevering van deze advertentie
2e pak stofzuigerzakken gratis
E-mailadres:...................................................

info@emilynijhuis.nl
www.emilynijhuis.nl

(advertentie)

Voor de beste bril ga
je naar de expert

2e bril

€

0

Bij elke bril
vanaf €79

Specsavers beoordelingen
Goed 8.8 van 0 - 10

5.963 beoordelingen

Rolf Brok
Opticien

Niels Dik
Audicien

Huib Terheggen
Retailpartner

Natasja: ‘Bij Specsavers word je als klant behandeld, niet
als nummer. Het personeel is super gemotiveerd. De prijskwaliteit verhouding is top en de service is uitstekend!’

Uw zicht is een belangrijk zintuig en daarom verdienen
uw ogen de beste zorg en de beste producten. Dat
staat bij ons centraal. Met wereldwijd miljoenen
tevreden klanten, durven wij gerust te zeggen dat we
de expert zijn op het gebied van brillen en glazen. Door
de combinatie van gediplomeerde lokale opticiens
met een inkoopkracht van meer dan 2000 winkels
wereldwijd kunnen wij u kwaliteitsproducten van
’s werelds beste fabrikanten aanbieden tegen de
scherpste prijzen.

gediplomeerde optometristen stellen u daarnaast vragen
over uw gezondheid, uw levensstijl en of u zelf iets is
opgevallen aan uw gezichtsvermogen. Zo zijn bijvoorbeeld
bij ongeveer 80% van de brildagers de hoornvliezen niet
helemaal rond, maar enigszins de vorm van een rugbybal.
Dat wordt astigmatisme of cilinderafwijking genoemd.
Onbewust corrigeert u uw ogen bij het kijken, wat erg
vermoeiend kan zijn en zelfs tot hoofdpijn kan leiden. Dat is
prima op te lossen met een reguliere bril, waarvoor u bij ons
geen extra kosten betaalt.

Het ene glas is het andere niet
In de eerste plaats moet het glas natuurlijk van de
juiste sterkte zijn. Wanneer u dichtbij of op afstand niet
scherp kunt zien, dan heeft u enkelvoudige glazen nodig.
Bijvoorbeeld om te lezen, om op de computer te kijken of
juist om auto te rijden. Daarentegen bieden varifocale
glazen scherp zicht voor zowel veraf als dichtbij. Overigens
moeten veel mensen even wennen aan de andere manier
van kijken met varifocale glazen. Mocht het voor u na
drie maanden lastig blijven, dan is dat bij ons geen enkel
probleem. Met onze tevredenheidsgarantie zoeken wij met
u naar een beter passende oplossing.

Helemaal op maat voor u
Na het kiezen van een montuur stemt onze glasspecialist
de glazen nauwkeurig op het montuur af. Daarvoor gebruiken wij de Digitale Precisie Meter (DPM). Met een iPad
maakt onze glasspecialist een foto van uw gezicht terwijl
u het gekozen montuur op heeft. Met een unieke applicatie
wordt vervolgens tot op de millimeter precies berekend
waar u door het brillenglas heen kijkt. Op basis van die
informatie worden uw brillenglazen exact ingeslepen in
het montuur, zodat u het meest optimale kijkcomfort heeft.
Meer op maat kunt u uw bril niet krijgen!

Gediplomeerde opticiens
Voor een zorgvuldig oogonderzoek en een correcte
oogmeting maken wij gebruik van geavanceerde
technologie. Onze MBO-gediplomeerde opticiens of HBO-

Openingstijden
Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

09.00 – 18.00 uur
09.00 – 21.00 uur
09.00 – 17.00 uur
gesloten

2 bril totaal gratis
Voor uzelf of een ander
Profiteer nu!
Maarssen Bisonspoor 1137 Tel. 0346 567 483

Ga naar specsavers.nl en maak nu een afspraak.
Aanbieding geldt van 31 juli t/m 1 oktober 2017 bij aankoop van elk montuur vanaf €79. Standaard enkelvoudige glazen op sterkte
zijn gratis bij elk montuur. Voor varifocale glazen of glasopties, zoals dunne glazen, gelden onze reguliere scherpe tarieven. Bij
randloze monturen adviseren wij extra dunne glazen. De 1e bril is de bril met de hoogste totale waarde (montuurprijs + kosten
glazen en glasopties). De 2e bril (montuur + glazen en glasopties) is helemaal gratis en kiest u in dezelfde winkel als de 1e bril. Niet
in combinatie met andere aanbiedingen. Meer informatie in de winkel of kijk op specsavers.nl. © Specsavers 2017. Specsavers en
het Specsavers logo zijn merken van Specsavers.

Verenigingen Safarifestival!
Badminton
OSM Badminton is de badmintonvereniging van
Maarssen. Badminton is een gezellige manier
om gezond en fit te worden en te blijven. Wij
zijn er voor iedere badmintonner: van jong tot
oud, van beginner tot ervaren rot en van recreatief tot op hoog competitie-niveau. We zijn
aangesloten bij Badminton Nederland, zodat
onze leden aan alle competities en toernooien
mee kunnen doen.
Clinic
In de badminton clinic maak je in een half uur kennis
met badminton. Badminton is een snelle, flitsende
sport, een sport waarbij gezweet kan worden en
je aan je conditie kan werken. Het is een gezonde
sport, een sociale sport, een Olympische sport,
een eigentijdse sport en bovendien een sport die
snel te leren is. In deze clinic leer je serveren, overslaan, smashen en spelplezier! We zijn te vinden in
de sportzaal.
Aanbieding
OSM Badminton heeft twee speciale starterspakketten: Voor volwassenen: én een racket én de
beginnerscursus én het hele seizoen vrij spelen
(contributie t/m juni & inschrijfgeld) voor het actiebedrag van 249 euro. Voor de jeugd geldt een
soortgelijk aanbod: voor slechts 169 euro krijgen
ze een racket en kunnen ze het hele seizoen elke
zaterdag trainen en spelen. OSM doet ook mee
voor de U-pas en geeft aan U-pashouders een grote korting, die bij kinderen zo ver gaan dat je niets
hoeft te betalen!
www.osmbadminton.nl

Basketball
OSM Basketball is dé basketbalvereniging van
Stichtse Vecht. OSM is een bruisende vereniging waar de laatste jaren de jeugdafdeling
enorm is gegroeid dankzij een groeiende groep
vrijwilligers. Maar ook volwassenen gooien
graag een balletje bij OSM. Sinds de opening

van Safari vinden alle wedstrijden en trainingen
hier plaats waardoor we verder hebben kunnen
bouwen aan het verenigingsgevoel. Kinderen
kunnen vanaf 6 jaar terecht bij de peanuts om
te trainen en kunnen vanaf 10 jaar competitie
spelen bij de U12.

ste 2 trainingen, zodat je zeker weet dat je volleybal leuk vindt. VOC-Maarssen doet ook mee met
de U-pas en geeft aan U-pashouders een grote
korting, die bij kinderen zo ver gaan dat je niets
hoeft te betalen!
www.voc-maarssen.nl

Clinic
Basketbal is een snelle, leuke, uitdagende en gezellige sport. Het basketbal is in 1891 in Amerika
uitgevonden, maar natuurlijk ook in Maarssen te
spelen. In deze clinic van ongeveer een half uur
maak je kennis met basketbal, leer je dribbelen,
schieten en scoren! Je vindt ons in de sportzaal.
Aanbieding
OSM Basketball biedt iedereen die interesse heeft
drie gratis proeftrainingen aan.
www.osmbasketball.nl

Zwemmen en waterpolo
Maarssense zwem- en poloclub De Fuut is de
oudste sportvereniging van Maarssen. Wij bieden zwemmen en waterpolo voor jong en oud.
Bij ons kun je op hoog niveau waterpolo spelen en op landelijk niveau wedstrijdzwemmen,
maar ook voor recreatief zwemmen ben je bij
ons in het juiste bad. Altijd al borstcrawl of
vlinderslag willen leren? Dat kan bij ons op elke
leeftijd. Bovendien mag je altijd twee lessen
GRATIS proberen.

Volleybal
VOC Maarssen is de Volleybalclub uit Maarssen en omstreken. We zijn een actieve vereniging waar zowel jeugd als senioren competitie
of recreatief kan spelen om fit te blijven met
de gezelligheid van een teamsport. Van 6 tot
12 jaar zijn er miniteams om vooral spelenderwijs het volleybal aan te leren. Voor 12 jaar en
ouder zijn er jeugdteams om de volleybaltechniek verder aan te leren, zodat het spel steeds
mooier en leuker wordt. Bij VOC Maarssen kan
jij altijd volleyballen. Elke dinsdag en donderdag
zijn er jeugdtrainingen voor spelers van 6 t/m
18 jaar. Daarnaast spelen al onze teams competitie of toernooien.

Clinic
In de middag zijn er in het grote zwembad twee
clinics wedstrijdzwemmen. Wordt dit jouw opstap
naar de snelste zwemmer van Maarssen? Ook zijn
er in het grote zwembad twee clinics waterpolo:
zwemmen, vangen, gooien en scoren!
Aanbieding
Met het kennismakingslidmaatschap van 3 maanden à € 50,00 kan je ontdekken of (wedstrijd)
zwemmen of waterpolo echt iets voor jou is.
www.mzpcdefuut.nl

Clinic
In de volleybal clinic maak je in een half uur kennis
met deze sport. We zijn te vinden in de sportzaal.

Ik heb en liefste wens
Aanbieding
Als kennismaking voor de jeugd zijn bij ons de eerste 4 trainingen gratis en voor de senioren de eer-

(en een hersentumor)

Help mee en maak het verschil
makeawishnederland.org

www.zwembadsafari.nl
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Maarssenbroek en Maarssen-Dorp
Heten u van harte welkom!
MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO*

09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
12.00

-

18.00
18.00
18.00
18.00
21.00
17.00
17.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

( *Elke laatste zondag van de maand koopzondag in Maarssenbroek )

Uw keuze voor HEMA in de Stichtse Vecht!

E N E R G I E K

Renovatie

ENERGIEK INSTALLATIES
Secretaris Versteeglaan 52
3451 XK Vleuten
Telefoon: 06-50201274
E-mailadres: info@nrgk.nl

Restauratie
Nieuwbouw

INSTALLATIES
EST

Onderhoud

2012

www.nrgk.nl

www.hlebouw.nl

Help kinderen
als Nala weer
aan een familie
www.soskinderdorpen.nl

VELO DE VILLE
Stel uw eigen persoonlijke
(E)-Bike samen.

Kennismakingsactie

✁

Gratis! Uw eigen kleur kiezen
uit 29 verschillende kleuren

Kroonﬁetsentechniek
Portengen 36, 3628 EE Kockengen

06-28129598
www.kroonﬁetsentechniek.nl

Fysio

Bibliotheek

FysioPourier biedt
zowel particulieren als bedrijven
diensten
aan.
Voor u hebben we
Algemene Fysiotherapie, Oedeemtherapie, Manuele therapie en
trainingen om uw
conditie en spierkracht te verbeteren!

De Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen bestaat uit negen vestigingen
rondom Maarssen. Als lid van de Bibliotheek AVV heeft u toegang tot een
grote collectie boeken, e-books, luisterboeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s,
blue-ray’s en games. De bibliotheekpas van de Bibliotheek AVV is in alle
vestigingen te gebruiken en daarnaast
ook in bijna de hele provincie Utrecht.

Het aanbod voor uw bedrijf bestaat uit Fysiotherapie, Werkplekanalyses en Stoelmassages.
Aanbieding
Maak tijdens het SafariFestival kennis met FysioPourier, ze staan klaar om al je zware inspanningen te doen vergeten met een weldadige stoelmassage! Kom tijdens het SafariFestival gerust
naar ons toe voor advies over uw klachten, mogelijkheden voor uw bedrijf of gewoon voor een korte
stoelmassage!
www.fysiopourier.nl

www.bibliotheekavv.nl
Workshop: Mad science workshops
In de bibliotheek vind je te gekke professoren die de spectaculaire kant van de
wetenschap en techniek op een leerzame, maar vooral ook leuke manier
laten zien. Kijk maar op hun website
http://nederland.madscience.org

Tai Chi Tao
In onze workshop bieden we ontspanning, ﬂexibiliteit en energie. Tai
Chi is een oosterse bewegingsleer. die je lichaam versoepelt. De in slow
motion sierlijk uitgevoerde bewegingen zorgen voor balans. Omdat ook
de ademhaling wordt meegenomen krijg je een optimale ontspanning.
De Tao is de open weg. Voor iedereen toegankelijk ongeacht leeftijd en/
of conditie.Kortom Tai Chi Tao voor ontspanning van lichaam en geest.
www.taichitaostichtsevecht.nl

Zwembad Safari
Sinds 2013 zwaait Sportfondsen Stichtse Vecht
de scepter over het nieuwe zwembad. In zwembad Safari kun je terecht voor de zwemlessen
en uw kind veilig maken in het water. Met veiligheid en plezier hoog in het vaandel leren de kinderen maandag t/m zaterdag spelenderwijs hun
diploma’s te halen. Ook heerlijk ontspannen banenzwemmen of Bootcamp groepslessen in het
water om je conditie op peil te brengen. Gezellig
meedoen samen met je (klein)kind en gewend te
raken aan het water of gewoon recreatief zwemmen met de familie of je vriendjes en vriendinnetjes.

Kijk voor meer info en tijden op onze website
www.zwembadsafari.nl
Naast het zwembad beheert Sportfondsen ook de
sporthal, horeca en de hele Multi Functionele Accommodatie (MFA) aan het Bisonspoor. Samen met de
5 sporthallen in Maarssen komt het hele sportaanbod samen bij Sportfondsen Stichtse Vecht. Denk
ook aan het springkussenfestival. Om jet dunnetjes
over te doen vind je deze dag in de sporthal weer een
gave springkussen!
Clinic
Tijdens het evenement hebben wij leuke clinics zeemeerminzwemmen en snorkelen. Wie wil er nu niet
eens als een echte zeemeermin bewegen door het
water met een heuse staart. Of de beginselen van
het snorkelen aanleren waardoor je meer kunt beleven als je gaat zwemmen in het meer op je vakantieadres! Voor beide activiteiten is een A-diploma
verplicht.

SCHOONHEIDSSALON
Kun jij reanimeren?
Comfort
Zone

Priori
fruitzuren

Manicure
Gel Colour

Pedicure
by Nicole

Lever deze bon in en ontvang 15% korting op
een schoonheidsbehandeling naar keuze
Via de website gemakkelijk en snel zelf online boeken

Red levens in jouw buurt.
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie

www.schoonheidssalon-prachtig.nl
J.Homan vd Heideplein 68 Maarssen
Tel: 0346 - 821 118

www.zwembadsafari.nl
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Yoga

Jeugd-Punt

in-Ki Yoga is voor iedereen! Wij bieden een
rijke variatie aan activiteiten over en in relatie tot yoga, meditatie en mindfulness. Ook
kun je bij ons terecht voor persoonlijke begeleiding en zijn we gespecialiseerd in ayurvedische massagetechnieken en ademtherapie.

Stichting Jeugd-Punt Stichtse
Vecht zet in op een positief jeugdbeleid. Dat wil zeggen, dat wij
ons niet alleen richten op de risicogroepen, maar ons tevens richten op de welwillende en actieve
jongeren in de gemeente. Het
jongerenwerk faciliteert niet alleen in jongerencentra, maar zet
ook in op participatie, activering
van jongeren, ondersteuning in
de vorm van coaching trajecten,
preventie en nog veel meer.

Wij bieden yogalessen aan baby’s, kinderen, tieners en volwassenen. Hierbij is naast de grote
doelgroep die wij willen bereiken ook een rijke
variatie aan soorten yoga voorhanden zoals kinderyoga, tieneryoga, hatha yoga, vinyasa, yin
yoga, mama en baby yoga, chakra yoga, yoga
nidra en hormoonyoga.
in-Ki staat voor in contact komen met je eigen
Ki jouw levenskracht door een prachtige mix van
yogahoudingen, ademtechnieken en ontspanning.
Kom met je hele gezin kennis maken met yoga
tijdens het SafariFestival! in-Ki Yoga is namelijk
yoga voor iedereen. Je vindt onze yoga-studio
boven aan de trap en dan links.
Aanbieding: 10% korting op een Yoga abonnement
Wil je onbeperkt yogalessen volgen, op die momenten dat het jou uitkomt profiteer dan van
deze aantrekkelijke korting op een Yoga abonnement van 3 maanden. Het volledige lesrooster
vind je op www.in-ki.nl
www.in-ki.nl

Er zijn drie jongerencentra in de gemeente: JC Second Base in Maarssenbroek, CJC Brooklyn in Breukelen en JC Gemuda in Loenen a/d
Vecht. Hier bieden wij een veilige
haven voor jongeren om zich sociaal te ontwikkelen, te leren, samen

te komen met leeftijdsgenoten en
eventuele hulpvragen bij ons neer te
leggen als die er zijn. Vanuit die hulpvraag creëren wij samen met de
jongeren een aanbod. Jeugd-Punt
zet in op alle leefgebieden van een
jongeren: Dagbesteding, financiën,
sociaal functioneren, psychisch
functioneren, zingeving, fysiek functioneren en praktisch functioneren.
Vanuit onze eigen specifieke professionaliteit bieden wij hulp waar
nodig. Waar onze professionaliteit
in te kort schiet, verwijzen wij door
naar ons enorme zorg en veiligheid
netwerk in de gemeente, waarin wij
ons als een spin in het web gevestigd hebben.
www.Jeugd-punt.nl

De kracht van Kakelbont Kids zit in het
brede aanbod, de grote flexibiliteit, de
professionaliteit van de medewerkers

In dit uitdagende en vooral leuke
parcours vol met verschillende behendigsheid- en kracht-oefeningen
kunnen jij en je vrienden je lol op.
Autobanden en grote camouflagenetten zullen ook vandaag niet ontbreken! De oefeningen kunnen op
verschillende niveaus worden uitgevoerd, dus iedereen kan lekker
meedoen. Je kan het zo zwaar en
moeilijk maken als je zelf wilt.
Ben je in voor leuke uitdagingen en
durf jij dit parcours aan, kom dan
langs en doe gezellig mee!

Sportpunt Stichtse Vecht
Het college van B&W heeft besloten om het
Sportpunt Stichtse Vecht op te gaan richten. Dit
Sportpunt wordt de sport- en beweegmakelaar
van Stichtse Vecht. Je kan bij het Sportpunt terecht met al je vragen over sporten, bewegen en
een gezonde leefstijl. Het Sportpunt is er voor iedereen: inwoners, sporters, verenigingen en professionals.

9 September wordt het Sportpunt gelanceerd! Volg de
ontwikkelingen op Facebook of Twitter:
www.facebook.com/SportpuntStichtseVecht
www.twitter.com/SportpuntSV

JOGG

Kinderopvang
BSO Kakelbont Kids een enthousiaste
kinderopvang organisatie in Maarssen, waar kinderen in de leeftijd van
4 tot en met 12 jaar buiten schooltijd
worden opgevangen. Kakelbont Kids
bestaat uit 6 unieke locaties die elk
met hun eigen specifieke kenmerken
die inspelen op een bepaalde leeftijdsgroep en activiteiten aanbod. Ieder
kind is uniek en heeft een eigen karakter en eigen behoeften. Wij stimuleren kinderen om veel te ontdekken
en te ondernemen, zodat ze hun eigen
mogelijkheden leren kennen en waarderen.

Workshop
Buiten houden we Bootcamp: Lekker buiten sporten en spelen met je
vrienden en vriendinnen!

JOGG Stichtse Vecht helpt kinderen om fit op te groeien in een gezonde omgeving. Door samen te
werken met bijvoorbeeld scholen,
sportverenigingen en bedrijven
zorgen we ervoor dat gezonde
keuzes makkelijk zijn en bewegen
leuk is. Dat doen we allemaal zodat ieder kind in Stichtse Vecht
kan ervaren hoe fijn het is om lekker in je vel te zitten!

en hun passie voor het werken met
kinderen. We bieden naast naschoolse
opvang ook tussen schoolse opvang in
de vorm van de Lunchroom. Daarnaast
bieden we een variërend pakket aan extra services zoals bijvoorbeeld zwemles,
sportclinics of muziekles.
Kakelbont Kids onderscheidt zich door
een persoonlijke aanpak en is erop gericht om in overleg met u als ouders te
zoeken naar een passende oplossing
voor uw persoonlijke situatie, waar nodig
wordt dit op maat gemaakt. Hierbij ligt
de focus op de specifieke behoeften van
zowel ouder als kind om daarmee de ideale opvang omstandigheden te creëren.
We zijn laagdrempelig, toegankelijk, bereikbaar en bieden opvang op maat. Dat

maakt ons uniek. Bovenaan staat altijd
de kwaliteitsopvang van onze kinderen.
www.kakelbontkids.nl
Workshop
Bootcamp samen met Jeugd-Punt. Zie
de workshop Bootcamp info bij JeugdPunt bovenaan!

Wil je meer weten over
het JOGG of heb je ideeen? Neem contact op met
leonie.schreurs@stichtsevecht.nl
of vind ons vanaf 9 september via
de site van het Sportpunt!

Bison Juwelier
Bisonspoor 2006,
3605 LA Maarssen
Email: info@bisonjuwelier.nl
Tel: 0346-552310
www.bisonjuwelier.nl
En ook like ons op 

www.zwembadsafari.nl
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Zwemmen met Fysiopoint
Oefenen en zwemmen in verwarmd water
onder begeleiding van een fysiotherapeut.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
NIEUW per 14 augustus:
Swingfit op maandag 9.30 tot 10.15
Informatie:
www.fysiopoint.net
www.welzijnstichtsevecht.nl

Maandag 09.30 – 10.30 uur
Vrijdag 12.30 – 13.30 uur
13.30 – 14.30 uur

06-43783455 (Desirée)
06-44846244 (Marjolein)
Aanmelden: Bettina Kok 0346 – 290710
b.kok@welzijnsv.nl

Karin van der Willigen
makelaardij I onroerende zaken

uw makelaar I taxateur

Karin van der Willigen
M.A. de Ruyterstraat 54 I 3601 TH Maarssen
T 0346 281444 I 06 36142989
E info@kvdwmakelaardij.nl I wwww.kvdwmakelaardij.nl

Vragen:

aankoop I verkoop I taxatie I verhuur I advies

GELLAK FULL COLOR
€ 20,- NU € 15,jonge

f
een
orga
Vana ts
slech
38,- a
€
persoonlijke
FRENCH MANICURE
€ 25,- NU € 20,en levert
aan s
ezelschapsma
Specialist in binnen schilderwerk
en binnenzonwering
ng
of maaltijde
06-47474915 • www.rijschoolnandy.nl
met uw persoo
Waar staan wij voor :
- Vakmanschap & Professionaliteit
- Alleen 1e klas grondstofen en produkten
- Meedenken met de wensen van de klant
- Gratis styling advies bij schilderwerk
- Persoonlijk contact van oferte tot en met
het afronden van het werk
- Beschikbaarheid
- Nette prijs
- Goede service

per

uur

Laat u binnen 4 weken uw Gellak opnieuw doen?
Dan ontvant u ook nog eens 50% korting op uw navul
behandeling. Geldig t/m 30 november 2017

Ron van Drogenbroek | Reigerskamp 67 | 3607 HD Maarssen
Mob. 06-29027692 | Tel. 0346-566684 | info@ronschilders.nl

Mooii totale huidverzorging
R eig e rs k a m p 7 8 7 | 3 6 0 7 J V M a a rs s e n
0 6 - 4 6 7 1 5 0 4 5 | w w w . m o o ii. b i z

Senioren-ass
Dudok de Witstraat 50a
3621 CS Breukelen
(0346) 262474
www.zijdonk.nl
info@zijdonk.nl

cht

en
betrokke
zijdonk

Senioren-assistent is een jonge organisatie die via een
landelijk netwerk van persoonlijke assistenten, zorg,hulp- en gemak diensten
levert aan senioren.
Een jonge
ervaren
Senioren-assistent
is een
organisatie die via een
adres voor al uw grote en kleine feesten.
huishoudelijke hulp, gezelschapsmaatje,
klusjes- assistenten,Het
landelijk
Huishoudelijke
netwerk tuin-of
van hulp
persoonlijke
zorg,man, mobiele alarmering
of maaltijden
huis. Seniorenhulpen gemakaan
diensten
levert aan senioren. Verkoop
Een ervaren
Openingstijden:
van:
assistent helpt u ook met
uw persoonlijke
huishoudelijke
hulp,hulpvraag.
gezelschapsmaatje, tuin-of klusjes-

 Mantelzorgondersteuning
dienstverlener
Originele cadeaus
 Zorgadvies en PGB
e
uit een andere cultuur
- feestartikelen

atie:

Pauw

:

700 38

ma
di
wo
do
vr
za

man, mobiele alarmering of maaltijden aan huis. Senioren- grimas produkten
Kernwaarden van Senioren-assistent:
assistent helpt u ook met uw persoonlijke hulpvraag.
 Persoonlijke aandacht en betrokkenheid
Verhuur van:
Informatie:
Maatwerk
Kernwaarden van Senioren-assistent: - kleding
Liesbeth
LokalePauw
gescreende dienstverlener
 Persoonlijke aandacht en betrokkenheid - attracties
 Vervanging bij ziekte Maatwerk

Mobiel:

06 - 292 700 38

 Lokale gescreende dienstverlener
www.senioren-assistent.nl
 Vervanging
bij ziekte
www.uwassistent.nl

- partybenodigdheden
* van mei t/m september op afspraak geopend.

www.senioren-assistent.nl

Gezonder
Slimmer
Zelfstandiger

WWW.HOSPITAALBROEDERS.NL

12.30 - 18.00
12.30 - 18.00
12.30 - 18.00*
12.30 - 18.00
12.30 - 18.00
10.00 - 17.00

7, Maarssen
Kerkplein 19,Breedstraat
Breukelen | www.wereldwinkel-breukelen.nl
www.wereldwinkelmaarssen.nl
Breedstraat
7, Maarssen | www.wereldwinkelmaarssen.nl

www.se

Vooruitgang begint
met onderwijs.
Daarom zetten we vanuit onze ziekenhuizen
in Afrika vakopleidingen
op voor jongeren met
een beperking, leiden
we zorgprofessionals op
en bouwen we lagere
scholen.

WEET U WAT DE MEEST DODELIJKE VORM
VAN KINDERKANKER IS?
WAARTEGEN GEEN BEHANDELING IS
EN DUS GEEN KANS OP GENEZING?
de hersenstam. Stichting Semmy steunt als enige fonds in Nederland
wetenschappelijk onderzoek naar deze vorm van kinderkanker. Voor de
Het doel van Stichting Semmy is dan ook:
hoop na diagnose!

Steun ons! Kijk voor meer informatie
2
op www.stichtingsemmy.nl

Ook voor het vervangen van doeken van uw oude
zonwering, plaatsten van rolluiken, screens en horren
Tel: 06-42159159 • E-mail: Exaltozonwering@outlook.com

Altijd onafhankelijk
en deskundig
hypotheekadvies.
Maak nu een afspraak

De Hypotheker Maarssen T: 0346 587 272
T: 0346
272 we, volstrekt onafhankelijk, de optimale financiële oplossing.
Ook
voor 587
jou zoeken
En alles is goed geregeld.

Advertorials

Van Scherpenzeel Makelaars kent de markt
Dat het hard gaat in de woningmarkt weet
iedereen. De media staan er vol van. Ook in
Maarssen verkeert de woningmarkt weer in
gunstige omstandigheden. De combinatie
van historisch lage hypotheekrente en stijgende huurprijzen, zorgen voor een grote
koopbereidheid van woningzoekenden.

pen en taxeren van uw woning in Maarssen.
Uw hypotheek regelt u tenslotte via de bij
Van Scherpenzeel Makelaars aangesloten
Hypotheekshop, alles onder één dak.
Van Scherpenzeel Makelaars is gevestigd aan
de Safariweg 68 te Maarssen (naast ING Bank),
www.vanscherpenzeelmaarssen.nl.

Maar wat is uw woning nu waard in een
markt als deze? En hoe vindt u uw ideale woning bij een beperkt woningaanbod? En hoe
stemt u de verkoop van uw oude woning en
aankoop van uw nieuwe woning goed en
veilig op elkaar af?

4Uboot.nl
4Uboot.nl is de webwinkel voor al uw bootaccessoires voor particulieren en bedrijven.
Een ruim assortiment met alle bekende merken, scherpe prijzen, en betalen achteraf zijn
slechts enkele sterke punten die wij hoog
hebben staan. Met ruim 18 jaar ervaring in
de watersportbranche hebben wij veel kennis van bootaccessoires en kunnen wij u een
advies op maat geven.
4Uboot.nl is in 2007 opgericht vanuit de
mooie plaats Nigtevecht en ontstaan uit het
idee dat de klant vanuit huis of vanaf de boot
de producten kan vergelijken en bestellen.
Na twee jaar gevestigd te zijn in Nigtevecht
is ons magazijn geopend in (de plaats) Breukelen en het kantoor verhuist naar Maarssen.
In het nieuwe pand dat ruimte biedt voor
onze voorraden, inpakken en versturen van

Dit blijven taken voor de plaatselijk bekende
makelaar; Van Scherpenzeel Makelaars is
sinds 1965 het adres voor het kopen, verko-

ons producten biedt het ook de mogelijkheid voor kleinschalig onderhoud aan boten.
Vanuit ons kantoor wordt de webwinkel onderhouden en al het klant contact geregeld.
4Uboot.nl heeft een groot assortiment op
het gebied van bootaccessoires. Stuk voor
stuk snel gevonden en makkelijk besteld. Bij
4uboot.nl is online winkelen toegankelijk,
leuk en betrouwbaar voor iedereen! Bij ons
kunt u producten bestellen door te betalen
met IDeal, overschrijving vooraf, onder Rembours of betalen achteraf.
www.4uboot.nl

Voor al uw bootaccessoires

Meubelen de Jager al 8 0 jaar een begrip

Mooie Handen
Maarssen, Onze handen worden het
meest gebruikt, maar vaak minder goed
verzorgd. Door invloeden van buitenaf
kunnen je handen droog zijn en je nagels
in een mindere goede conditie. Dan is een
manicure behandeling op zijn tijd zeker
geen overbodige luxe. Met een heerlijk
ontspannen manicure behandeling worden
je handen verwend zodat ze weer lekker
zacht aanvoelen en je nagels worden
weer in perfecte conditie gebracht. Een
manicurebehandeling bestaat uit het
reinigen en verzorgen van de nagels en
nagelriemen, modelleren van je nagels,
nagels polijsten, handmassage, een
verzorgend handmasker en voedende
handcrème. En je nagels worden mooi gelakt.

Bij de luxe variant ondergaan je handen een
heerlijke paraffinepakking voor zijdezachte
handen. Een manicure behandeling is voor
zowel vrouwen als mannen erg lekker om
te ondergaan. Wil je je handen lekker laten
verwennen dan kun gebruik maken van de
aanbieding bon op pagina 2.
Hair&Body
Buitenweg 26B
3602 PS Maarssen
Tel: 0346-555957
W:www.hairnbody.nl

Leuk wonen begint bij u om de hoek. Laat u
inspireren en informeren op de Handelsweg 3,
3606 AA, MAARSSEN. Tel. 0346-243726

Het assortiment bestaat natuurlijk uit meubelen
maar ook karpetten, verlichting, schilderijen en
woonaccessoires.

Openingstijden maandag en dinsdag gesloten,
woensdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur
en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en…. Elke
zondag open van 12.00 tot 17.00 uur. Gratis
parkeren voor de deur.

Bij de Jager doet iedereen er alles aan om in een
gemoedelijke sfeer klanten van goed advies te
dienen als het gaat om interieur.
Zij geven veel persoonlijke aandacht en staan
bekend om hun goede service.

Voor meer informatie en een overzicht van de
collectie, kijk op www.meubelendejager.nl

Meubelen de Jager is aangesloten en erkend door
de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW).

De Wereldwinkel
De Wereldwinkel staat voor eerlijke handel:
handel met respect voor mens en milieu.
Eerlijke handel loont: het zorgt voor ontwikkeling van de producenten. Door eerlijke
handel kunnen zij bouwen aan hun toekomst.
Door bijvoorbeeld onderwijs voor hun
kinderen. Hier in Nederland heel gewoon.
Waarom niet ook in ontwikkelingslanden?

Deze unieke meubelzaak bestaat al vanaf 1933 en
is inmiddels verhuisd van Utrecht naar Maarssen.
De grotere showroom heeft meer meubelen en
meer mogelijkheden. De nieuwe winkel heeft
een eigentijdse uitstraling met een verrassende
meubelcollectie.

Jij maakt het verschil in de dag van jouw cliënt
Met een cadeautje uit de Wereldwinkel schenk
je plezier aan de ontvanger èn de maker.
Wereldwinkel Maarssen bestaat dit jaar 25 jaar.
Al 25 jaar werken we mee aan ontwikkeling van
anderen met minder kansen. Daar zijn we trots op.
Er zijn speciale acties en activiteiten in het najaar
zie website. www.wereldwinkelmaarssen.nl
Draag ook uw steentje bij!

Respect voor het milieu is belangrijk: de aardbol
leefbaar doorgeven aan de volgende generaties.
Wie wil dat niet? Koop je iets in de Wereldwinkel,
dan koop je iets met een verhaal: een verhaal over
het product, over de producenten en vaak ook
over tradities.

“Een jaar geleden las ik veel positiefs over de
invloed van therapie honden. Ik heb vervolgens
iemand van een geleidehondenschool in
Overdorp uitgenodigd, om te kijken naar de
mogelijkheid om hier een ‘sociale hond’ in te
zetten.”, vertelt Rianne ’t Hart, Verpleegkundige
Overdorp PG. Aike had een gedegen
basisopvoeding gehad en was al eerder eens
op bezoek geweest bij een verpleeghuis met
dementerende ouderen. Inmiddels is Aike
er dagelijks voor bewoners van De Molen en
De Brug in Overdorp. “Onze bewoners vinden
deze lieve labrador geweldig: ze zegt iedere
bewoner op een eigen manier gedag als ze
binnen komt. De één krijgt een lik en bij de
ander brengt Aike een speeltje, om samen met
de bewoner te spelen. Soms ligt ze een poos in

haar mand in de huiskamer van de bewoners,
gewoon gezellig.” En Aike betekent meer dan
gezelligheid: “Laatst was er een bewoner ziek
en lag Aike op de grond bij het voeteneind van
het bed. Ze ging voor niemand opzij, ze wilde
bij de bewoner blijven. Toen de bewoner was
overleden en uitgeleide werd gedaan, stond
Aike op verzoek van de familie beneden. Aike
had een roze halsband met rozen om, omdat
de bewoner daarvan hield. Voor de familie was
dit een waardevol moment. Zo is Aike ook
voor de familie een troost.”

Welkom bij de voordeligste
BSO van Maarssen: Kakelbont Kids!
Doe méér voor

MOLENS

Wij zijn een enthousiaste kinderopvang organisatie
in Maarssen, waar kinderen in de leeftijd van
4 tot en met 12 jaar buiten schooltijd worden
opgevangen. Wij hebben al meer dan 20 jaar
ervaring met kinderopvang en dat merkt u in
onze dienstverlening. Kakelbont Kids bestaat uit
6 unieke locaties die elk met hun eigen speciieke
kenmerken die inspelen op een bepaalde
leeftijdsgroep en activiteiten aanbod. Sportclinics/
virtueel itness en veel sport en spel activiteiten.
We bieden naast naschoolse opvang ook
tussenschoolse opvang in de vorm van de

molenfonds.nl

Lunchroom. Daarnaast bieden we een variërend
pakket aan extra services zoals bijvoorbeeld
zwemles, tennisles, judoles of muziekles.
Zwem BSO
Kakelbont Kids is bekend van het aanbieden van
Zwemles onder BSO-tijd. De kracht van Kakelbont
Kids zit in het brede aanbod, de grote lexibiliteit,
de professionaliteit van de medewerkers en hun
passie voor het werken met kinderen.

Meubelstoffeerderij

Jos Oosterom
Voor het vakkundig herstofferen van uw meubels. Stalen en advies vrijblijvend bij u thuis.
•

3628 AJ Kockengen • T 0346 24 20 32 • F 0346 24 27 08
info@josoosterom.nl • www.josoosterom.nl

kmnkindenco.nl

Voorstraat 34

Japans • Chinees Specialiteitenrestaurant

Haal je zwemdiploma bij een
BSO van KMN Kind & Co!

Happy Garden is verbouwd!
Happy Garden werkt volgens het ‘All You Can Eat’ concept.
De gast kan maximaal 2 ½ uur genieten van een
uitgebreid aanbod van heerlijke Japanse en Chinese gerechten.

Nieuwe menukaart met overheerlijke
Chinese en Japanse specialiteiten!
In samenw
erk

ing met Zw
embad Safa
ri
biedt KMN
Kind & Co
zwemlessen
aan tijdens
de buitensc
hoolse opva
ng (BSO)!

Maak een keuze uit meer dan 100 soorten Sushi en Chinese
gerechten in ons restaurant! Afhalen & bezorgen ook mogelijk!

Lunch: Ma. t/m Zo. € 17,50 van 12.00 tot 16.00 uur
Diner: Ma. t/m Wo. € 23,50 van 16.00 tot 22.00 uur Do. t/m Zo. € 25,50
Kinderen van 3 t/m 6 jaar € 6,50 7 t/m 11 jaar € 14,50 Incl. Dessertbuffet
Thuisbezorgd tussen 12.00-20.00 uur

De zwemlessen worden aangeboden op de volgende BSO locaties in Maarssen:

v.a. € 15,- € 2,50 bezorgkosten v.a. € 30,- gratis

Blitsers - Grashoppers - Kanjers - Kleurrijk - Koplopers

Boomstede 208-209, 3608 AK Maarsenbroek, tel. 0346-566593
www.happygarden-maarssen.nl, happygardenmaarssen@hotmail.com

Neem voor meer informatie contact op met Els Hopman via e.hopman@kmnkindenco.nl

Op en Top - Op Stelten - Spetters - Talentico - Toppers

SCHILDERWERKEN
WANDAFWERKING
BEGLAZING
GEVELREINIGING

BEER SCHILDERWERKEN

STOFFERING

WETH. VAN OOSTVEENSTRAAT 61

TEL/FAX +31 (0)294 - 29 30 77

1396 KT BAAMBRUGGE

MOBIEL +31 (0)6 - 290 258 01

beer.schilderwerken@online.nl
www.beerschilderwerken.nl

Openingstijden zwembad
Maandag
Banen zwemmen
ClubAquaJogging
ClubAquaBootcamp

15:30 - 18:00
19:00 - 19:45
20:00 - 20:45

Welkom in
zwembad Safari
Zwembad Safari beschikt over een 25 meter bad,
een doelgroepen bad en een waterspeeltuin met gro-

Dinsdag
Banen zwemmen
ClubAquaVitaal
Banen zwemmen
ClubAquaRobics
ClubAquaBootcamp

te glijbaan. In het zwembad vinden verschillende ac07:00
09:30
19:00
19:00
20:00

-

12:00
12:00
20:30
19:45
20:45

tiviteiten plaats zoals zwemlessen, aquasporten, recreatief- en banenzwemmen, verenigingszwemmen
en overige watergerelateerde activiteiten. Naast het
zwembad bevinden zich in de MFA ook een sporthal,
jongerencentrum, bibliotheek, fysiotherapeuten, yogacentrum, personal trainer en dansstudio. Van alle

Woensdag
ClubAquaBootcamp
Recreatief zwemmen (peuterbad)
Ouder & kind (tot 9 maanden)
Ouder & kind (9 t/m 18 maanden)
Ouder & kind (18mnd t/m 3 jaar)
Ouder & kind (3 t/m 4 jaar)
Banen zwemmen
Recreatief zwemmen (doelgroep)
Recreatief zwemmen (wedstrijdbad)
Banen zwemmen
ClubAquaBootcamp
ClubAquaRobics

09:00
09:00
09:00
09:30
10:00
10:30
10:00
11:00
12:00
19:00
19:00
20:00

-

09:45
14:30
09:30
10:00
10:30
11:00
13:00
14:30
14:00
20:30
19:45
20:45

Kom eens een kijkje nemen in ons prachtige bad.
Graag tot ziens bij zwembad Safari!

07:00 - 12:00
09:30 - 12:00
19:00 - 20:30

Vrijdag

Recreatief/Banenzwemmen

€

4,80

Recreatief zwemmen t/m 2 jaar

€

2,40

12 badenkaart recreatief/banenzwemmen* € 48,00

Activiteiten
Ouder & Kind zwemmen (groepsles)

€

6,90

Zwemlessen
Inschrijfgeld zwemles (incl zwempas)

€ 25,00

Leskaart (4x) ZwemABC

€ 33,95

Prive zwemles (30 minuten)

€ 28,70

07:00 - 09:00

Leskaart volwassen zwemles

€ 35,80

Ouder & kind (tot 9 maanden)
Ouder & kind (9 t/m 18 maanden)
Ouder & kind (18mnd t/m 3 jaar)
Ouder & kind (3 t/m 4 jaar)
Recreatief zwemmen (peuterbad)
Recreatief zwemmen (doelgroep)

09:00
09:30
10:00
10:30
09:00
11:00

Diplomazwemmen (incl. proefzwemmen)

€ 28,50

09:30
10:00
10:30
11:00
12:00
12:00

Zondag
Banen zwemmen
Recreatief zwemmen (peuterbad)

08:30 - 10:30
08:30 - 16:00

Ouder & kind (tot 9 maanden)
09:00
Ouder & kind (9 t/m 18 maanden) 09:30
Ouder & kind (18mnd t/m 3jaar)
10:00
Ouder & kind (3 t/m 4jaar)
10:30
Recreatief zwemmen (doelgroepbad) 11:00
Recreatief zwemmen (wedstrijdbad) 11:30

-

09:30
10:00
10:30
11:00
16:00
16:00

een goede, veilige en snelle manier zijn of haar
A, B en C diploma halen. Door de langere lesduur en de kleine groepjes is het mogelijk om
ieder kind veel persoonlijke aandacht te geven
zwemlestraject. En heeft u vragen? Dan stelt u

Tarieven Zwembad Safari 2017

Banen zwemmen

-

SwimFits zwemles. Hierdoor kan uw kind op

wat een positief effect heeft op de duur van het

12 badenkaart Ouder & Kind zwemmen* € 69,00

Donderdag
Banen zwemmen
ClubAquaVitaal
Banen zwemmen

gemakken voorzien en dus ook veel mogelijkheden.

Spelenderwijs leren vormt de basis van de

deze direct tijdens de les aan onze ‘host’.

Waarom kiezen voor SwimFits?

P Gratis proefles
P 1 of 2 uurs lessen
P Geen wachtlijst
P Kleine groepjes
P In 22 weken het A-diploma*
P Ervaren instructeurs
P Kijken tijdens de les
P Geen inschrijf-/diplomakosten
P Inhaallessen mogelijk bij andere locaties
* watervrij en min. 5 jaar

Tarieven

Groepslessen
Losse les

€

6,90

ClubAqua Maandkaart*

€ 37,85

ClubAqua Kwartaalkaart*

€ 94,60

ClubAqua Jaarkaart*

€ 283,70

4 weken 1 les per week (60 min)
€ 110,- max. 6 kinderen per groep
4 weken 1 les per week (120 min)
€ 200,- max. 6 kinderen per groep
4 weken privé zwemles (45 min)
€ 340,- één lesgever per kind

Verhuur

4 weken privé zwemles (45 min)

Zwembad/sporthal/vergaderruimte op aanvraag

€ 600,- één lesgever per 2 kinderen

Webshop

Meer informatie of direct aanmelden?
Ga naar www.swimfits.nl of stuur een mailtje naar

Nooit meer in de rij staan voor het kopen van een
kaartje of het verlengen van uw banenkaart? Maak
dan gebruik van onze webshop en u hoeft nooit
meer in de rij te staan www.zwembadsafari.nl

safari@swimfits.nl

al meer meer dan 50 jaar ervaring!

varin
l meer meer dan 50 jaar ervarin

Al meer dan 50 jaar ervaring !

Handelsweg 9, 3606 AA Maarssen, www.van-barneveld.nl

www.zwembadsafari.nl
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Ruimte voor jouw initiatief
Heb jij ook passie voor de zorg? Wil jij aan de slag
met jouw kwaliteiten, talenten en met aandacht
je werk doen? Word jij onze nieuwe collega als
Verzorgende IG3 of (Wijk)Verpleegkundige?

Kom ook
bij ons!

“Gelukkig
kan ik doen
wat nodig is”

Kijk op onze website voor de
vacatures. Wil je eens kijken, een
kop kofﬁe komen drinken of direct
solliciteren? Bel dan met Sandra
Versluijs via 06 558 561 53 of HR via
0346 – 258 400/hrm@szdv.nl.

Het verhaal van Mirjam over
lang thuis blijven wonen:
“Iedere dag is anders in mijn baan.”, vertelt Mirjam,
Verzorgende IG Thuiszorg. “Ik kom dagelijks in het privéleven van mijn cliënten en daardoor is niets in mijn werk
routinematig. Aan de ene kant ben ik afhankelijk van wat
ik aantref als ik bij cliënten thuis kom. De klant is koning,
ik ben te gast in het leven van een ander. Aan de andere
kant heb ik veel invloed. Ik kan het verschil maken. Mijn
vakkennis en ervaring doen er toe. En ik kan vanuit mijn
vak dagelijks zelf beslissingen nemen.”
Zo lang mogelijk thuis is het beleid van de overheid.
Ouderen blijven ook graag zo lang mogelijk thuis wonen,
in hun eigen vertrouwde huis. “Maar dat is niet altijd
vanzelfsprekend”, weet Mirjam, “er komen situaties voor
waarbij het een heuse uitdaging is om dat mogelijk te
houden. En dan vormen we, samen met de familie, de
wijkverpleegkundige en de huisarts, een kleine organisatie om de cliënt heen. We bekijken per moment wat
er haalbaar is en of thuis wonen nog wenselijk is. Alles
bespreken we samen en je weet dan dat jouw cliënt ook
echt centraal staat. Je voelt je verantwoordelijk en doordat we in een klein team werken met korte lijnen kan ik
makkelijk initiatief nemen. Desnoods komen we als team
vijf keer per dag terug bij een cliënt om noodzakelijke
zorg te bieden en om de familie bij te staan. Dan zie je de
toegevoegde waarde die wij bieden voor het leven thuis.
Gelukkig kan ik doen wat nodig is.”
Mirjam laat met plezier zien hoe zij werkt bij

H IL
H ET V ER SC
JI J M A A K T
IN D E D A G
C LI ËN T
VA N JO U W

Zorggroep De Vechtstreek. Bel haar voor een
nadere kennismaking op 06 - 468 559 45.
De kofﬁe staat klaar.

Dat voelt vertrouwd
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KYOSAN

COACHING OP MAAT

OOK ZO BENIEUWD NAAR DE

KENNI SMAKING SKORTING

WAARDE VAN UW HUIS?
DE LEUKSTE MANIER
OM AAN JEZELF
TE WERKEN

PERSONAL TRAINING
BOOTCAMP
FITNESS
LIFESTYLE COACHING
SPORTVASTEN
SPORT
YOGA

Tegen inlevering van deze
advertentie doen wij een

GRATIS

waardebepaling
van uw woning!

PILATES
BARRE TRAINING
ONTSPANNING
MASSAGE

INFO
WWW.KYOSAN.NL

Meer informatie of
een afspraak maken?
Safariweg 68
3605 MA Maarssen
(nabij NS-station Maarssen)
T: 0346 57 51 00
E: maarssen@vanscherpenzeel.nl
Volg ons ook op Facebook

LOENEN A/D VECHT

www.vanScherpenzeelmaarssen.nl

