
VRAAG NU ONZE BROCHURE AAN!

0800-4464464 (gratis)  
www.fabiusopleidingen.nl

Receptioniste / Telefoniste (6 mnd), Administratief Medewerker (9 mnd),  
Financieel Administratief Medewerker (12 mnd), Commercieel Administratief 

Medewerker (12 mnd), Diverse commerciële opleidingen (12 mnd), 
Medewerker Projectadministratie (12 mnd), Secretaresse (12 mnd),  

BKB / BKC / PDB

Geen specifieke vooropleiding nodig

Fabius is een CRKBO erkende opleider

4
4
4
4

1 ochtend of 1 avond p/w les in meer dan 50 locaties

Meer dan 90% van de cursisten beveelt onze opleidingen aan

o.a. Rotterdam, Spijkenisse, Vlaardingen, Capelle, Delft, Zoetermeer, Dordrecht

NIEUWE SIERBESTRATING?
De grootste keus, meer dan 150 voorbeeldtuinen!

Kijk voor aanleg sierbestrating en tuinhout bij u in de regio op:

www.modeltuinenzwanenburg.nl

AANBIEDING

Inclusief:
• Verwijderen/afvoeren oude bestrating
• Nieuwe stenen/tegels/zand
• Aanleg nieuwe bestrating
• 1 jaar garantie

Neem uw tuinmaten mee voor een gratis ontwerp en 
vrijblijvend prijsopgave. Ook bij u thuis.

€ 65,-
per m2

all-in

Modeltuinen Zwanenburg
IJweg 411, Zwanenburg T: 023-5552475 / 06-58931561

Openingstijden: ma. t/m za. van 8.00 - 17.00 uur

ZEER GROOT EN DIVERS 
ASSORTIMENT TUINHUISJES
BEKIJK ONZE WEBSITE!

THEUNISSENTUINHUISJES.NL

Einsteinstraat 16, 
Wijchen
T 024-6451226
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Maak kennis met 
badmintonclub Shuttle Up
Badmintonvereniging 
Shuttle Up organiseert 
op maandag 29 
september en maandag 
6 oktober twee 
kennismakingsavonden. 

Door Yvonne Dombrakis

sliedrecht - Vanaf 19.30 uur 
is er op beide data in sport-
hal De Stoep de mogelijk-
heid om indien nodig uit-
leg over het spel te krijgen 
en vervolgens lekker aan 
de slag te gaan, vertelt Cor 
Polack. Zelf is hij al tiental-
len jaren lid. “Geïnteresseer-
den mogen vier proeflessen 
gratis meedoen. Rackets zijn 
aanwezig in de sporthal. Pas 
na enkele vrijblijvende trai-
ningen beslist men of een 
lidmaatschap gewenst is.” 
Er loopt momenteel naast de 
gratis proeflessen nog een 
extra actie, want nieuwe 
leden ontvangen een gratis 
badmintonracket. 
Ook degenen die gebonden 
zijn aan een rolstoel, zijn bij 
de club aan het juiste adres. 
“Vijf jaar geleden organi-
seerden we het NK Aange-
past Badminton en in mei 
hebben we voor de dertiende 
keer het toernooi Aangepast 
Badminton gehouden. Mede 
door de vele jaren ervaring 
die Shuttle Up op dit gebied 

in huis heeft en de erken-
ning van de Nederlandse 
Badminton Bond hiervoor, 
kan ik iedereen aanraden 
eens mee te doen.” 
Mindervaliden, senioren, 
jeugd, recreanten, competi-
tiespelers en vijftigplussers; 
de doelgroep van Shuttle Up 
is heel breed. De afdeling 
vijftigplus speelt op donder 
in sporthal De Valk, van 
15.15 uur tot 16.30 uur. Er 
is nog ruimte voor nieuwe 
spelers. Een lidmaatschap 

is voor deelname geen ver-
eiste, per keer kan men ook 
steeds los 3 euro betalen. 
Polack: “Badminton is goed 
voor het brein en goed voor 
je body. Daarnaast is Shuttle 
Up een gezellige vereniging, 
bestaande uit ongeveer 50 
jeugdleden en 80 senioren.” 
Jeugdtraining wordt elke 
donderdag in De Valk gege-
ven van 18.00 uur tot 21.00 
uur. “Onze nieuwe jeugd-
trainer heeft dit seizoen in-
gevoerd dat jeugdleden ook 

zoveel mogelijk meedoen 
aan de competitie. De jeugd 
vindt het leuk om zich met 
anderen te meten en het is 
goed voor de doorstroming 
naar de senioren.” 
Komende zaterdag is Shut-
tle Up ook van 11.00 uur tot 
15.00 uur met een kraam 
aanwezig bij het busstation/
Simon Stevinstraat. In het 
kader van de Week tegen de 
Eenzaamheid vindt in Slie-
drecht dan het Kom Erbij 
Festival plaats. 

Meer informatie over de badmintonclub via: www.shuttle-up.nl, 06-16503513 of 0184-414977.

Kinderkleding- en 
speelgoedbeurs
hardinxveld-giessendam 
- Binnenkort wordt bij Gym-
nastiekvereniging OKK  
in Hardinxveld-Giessen-
dam weer de halfjaarlijkse 
kinderkleding - en speel-
goedbeurs gehouden in de 
recreatieruimte van het 
OKK-gebouw aan de Rijn-
straat 1a.
De schone, goed draagbare 
winterkleding en het speel-
goed kan ingeleverd worden 
op woensdag 8 oktober en 
donderdag 9 oktober van 
9.00 tot 11.30 uur. De ver-
koop is donderdag  9 okto-
ber van 19.00 tot 21.00 uur 
en vrijdag 10 oktober van 
9.00 tot 11.30 uur.

Artikelen
Er hangt ook een prikbord 
op waar men advertenties 
kan plaatsen van grotere 
baby-en kinderartikelen, 
aangezien er geen plaats is 
om deze neer te zetten.
De spullen worden, indien 
gewenst, in overleg met de 
organisatie, geprijsd. Men 
kan ook van tevoren bellen 
voor een verkoopnummer, 
zodat men thuis al kan prij-
zen.
Van de verkoopprijs is 50 
procent voor de verkoper en 
50 procent voor OKK.
Men kan het geld en niet 
verkochte spullen afhalen 
op vrijdag 10 oktober  tussen 
15.30 en 16.00 uur. Spullen 
die men niet terug wil, gaan 
naar een goed doel.
Meer informatie is verkrijg-
baar via Riena Kamp: 0184-
633024 of Tennie Korten-
hoeven: 0184-614812.

‘Samenwerken 
en Versterken’
sliedrecht - De bijeenkomst 
‘Samenwerken en Verster-
ken’ in Sliedrecht krijgt een 
vervolg op donderdag 30 
oktober. De eerste bijeen-
komst werd afgelopen juni 
gehouden en werd bezocht 
door 16 organisaties, stich-
tingen, verenigingen en ge-
loofsgemeenschappen uit 
Sliedrecht.  Men kreeg de 
gelegenheid om een korte 
flitspresentatie te geven en 
met elkaar te brainstormen 
over mogelijke samenwer-
kingen. 
Daaruit kwam naar voren 
dat men elkaar beter wil 
leren kennen, weten wat 
de ander doet en de samen-
werking wilt opzoeken op 
het gebied van vrijwilligers-
werk, pr, een gezamenlijke 
agenda, uitwisselen van 
expertise en ervaringen 
etc. Stichting Welzijnswerk 
Sliedrecht organiseert een 
vervolg op deze bijeenkomst 
en wel op donderdag 30 ok-
tober. 
Wederom is er gelegenheid 
tot het geven van flitspre-
sentaties om elkaar goed te 
leren kennen. Ook zal de 
Stichting Welzijnswerk Slie-
drecht handen en voeten 
geven aan de wensen die er 
zijn en een toelichting geven 
op onderwerpen als de So-
ciale Kaart, verjonging van 
het vrijwilligersbestand, 
een gezamenlijke agenda, 
etc. Men kan zich opgeven 
(maximaal 2 personen per 
organisatie) door te mailen 
naar c.brouwer@welzijns-
werksliedrecht.nl. 


