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Djembé cursus
door Eric Toth

Straattekenen voor kinderen

Achthuizen

Maak er iets moois van!
Ouddorp

In het centrum van Ouddorp
wordt vrijdag 24 augustus een
nieuw evenement georganiseerd. Op initiatief van Bruna
Ouddorp kunnen kinderen tot
en met 12 jaar vanaf 19.00 uur
(gratis) creatief bezig zijn en
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daar ook nog leuke prijsjes mee
winnen. De kinderen kunnen
vanaf 18.30 uur inschrijven en
krijgen dan een kaartje met een
vaknummer en tekenmateriaal
uitgereikt. De tekenwedstrijd
duurt tot 19.45 uur en om
20.00 uur is de prijsuitreiking.

In vijf leeftijdscategorieën zijn
drie prijzen te winnen. Na afloop mogen alle kinderen die
avond een ijsje afhalen bij Plaza
’t Hoekje. Ook leuk is natuurlijk
dat de kunstwerken gedurende
de volgende dag of week voor
velen nog te bewonderen zijn!

De Stichting Welzijn Oostflakkee houdt een djembé
cursus, die door Eric Toth
wordt gegeven in ‘t Zaaltje,
Pastoor van Luenenstraat 20
te Achthuizen. Een djembé
is een Afrikaanse trommel,
met een groot klankbereik,
van fluisterend zacht tot
leeuwbrullend hard. Wil jij
eerst eens kijken/horen of
het iets voor jou is? Kom
dan gratis proef drummen
op woensdag 5 september
van 19.00 tot 20.00 uur in
’t Zaaltje. Graag van tevoren aanmelden bij de SWO,
0187-641344 of e-mail:
mwe@welzijngo.nl Na deze
woensdag gaat de SWO van
start met de cursus voor beginners. De cursus wordt
op 10 woensdagavonden
gegeven in ’t Zaaltje. De
eerste les begint op 12 september van 19.00 tot 20.00
uur. Heb je zelf een djembé,
dan kost de cursus 80 euro,
wil je een djembé gebruiken
dan kost de cursus 100 euro.
Ook start op woensdag 12
september een vervolgcursus
djembé. Deze lessen zijn van
20.15 tot 21.15 uur. Info en
aanmelden: zie eerder.

Workshop van een dag

Jeugddisco bij De Zwaluw

Middelharnis

Sommelsdijk

Marian Kortekaas geeft in oktober een dagworkshop in het
Diekhuus te Middelharnis met
als thema: ‘Herfst kastanjetak
met kastanjes’. Het is een workshop waar iedereen aan kan

deelnemen na inschrijving,
die via de website www.
kunst-kortekaas te downloaden is.
Of mail of bel naar marian@
kunst-kortekaas.nl, 0187630300 en 06-4268 2636.

Wijkvereniging De Zwaluw aan
de Sperwer 55 te Sommelsdijk
heeft zaterdag 1 september
een jeugddisco, bedoeld voor
de jeugd van 8 tot en met 12
jaar. Deze doelgroep kan gaan

Bed & Breakfast (2): Een
kijkje bij Landelijk Logeren
Mirjam Boertje
Oude-Tonge

Bed & Breakfast boert goed
deze zomer. Mede door de
omslag in het weer weten
veel gasten hun weg te vinden naar één van de Bed &
Breakfast accommodaties
op ons eiland. Wie voor zaken, familiebezoek of een
weekendje-weg op zoek is
naar een gezellig en huiselijk
‘second home’ vindt deze bij
een dergelijk onderkomen.
Ons Eiland neemt deze keer
een kijkje bij ‘B & B Landelijk
Logeren’ aan de Langeweg
33 in Oude-Tonge. Margreet
van Maanen zwaait sinds februari 2010 de scepter over
haar B & B Landelijk Logeren, dat zich vanaf de opening op een groeiend aantal
bezoekers mag verheugen.
“Vorig jaar waren er opvallend veel Belgische gasten”,
vertelt Margreet. “Soms
komen de gasten wat verder

weg vandaan: Amerika, NieuwZeeland, Zuid-Afrika en zelfs
Finland, maar dat zijn uitzonderingen. Over het algemeen
komen onze bezoekers uit Nederland, onder wie veel gezinnen die voor een korte vakantie
bij ons verblijven. Andere gasten komen weer voor familie- of
vriendenbezoek en trouwerijen.
Uiteraard zijn er diverse gasten
die ons eiland met de fiets komen verkennen. Ze vinden de
natuur prachtig, de dorpjes en
het strand. Daarbij wordt Tiengemeten veelvuldig bezocht.”
Margreet vindt het ontzettend
leuk om dit werk te doen: “De
ontmoetingen die er zijn met
de mensen geeft voldoening. Je
ontvangt hen en brengt ze naar
hun accommodatie, waar één
tot vijf gasten kunnen logeren.
Daarbij hebben onze gasten veel
privacy. Je probeert ze het gevoel
te geven: hier ben ik welkom en
op mijn gemak.” Zie ook: www.
landelijklogeren.nl

swingen op de nieuwste Top 40
hits die worden gedraaid door
Happy Music.
Het begint om 19.30 uur en is
om 22.00 uur weer afgelopen.
Entree is 2.50 euro.

Het doet Margreet van Maanen goed als de gasten blij en
ontspannen naar huis gaan. FOTO: WIM VAN VOSSEN FOTOGRAFIE

ADVERTORIAL

25% KORTING
op diverse merken raamdecoratie*

Dat scheelt...

Guard zoekt mannen en vrouwen met
initiatief voor de beveiliging

...geld

Het succes van Guard Academy is de unieke combinatie van theorie en praktijk.
Guard Academy houdt op zaterdag 8 september speciale advies- en selectiedagen voor de
opleiding beveiliger op haar locaties te Deventer, Nijmegen, Amsterdam en Dordrecht. Diegene die de opleiding met succes afronden zijn
kort daarna vrijwel zeker van een baan in de
beveiliging.
Beveiligingsbedrijven vragen nog steeds goed
opgeleid personeel. Dit komt o.a. door de steeds
strenger wordende veiligheidseisen. Niet alleen
bij luchthavens maar ook bij scholen, ziekenhuizen, banken, overheidsgebouwen, industrieterreinen, evenementen etc. Bovendien neemt nog
steeds de criminaliteit in omvang toe.
Guard heeft in de loop der jaren honderden beveiligers opgeleid. De opleiding is intensief en
duurt een half jaar. Bijna alle toegelaten cursisten
slagen en vinden zeer snel werk in de beveiliging.
Nog steeds wordt bij beveiligers gedacht aan
grote sterke mannen. Niets is minder waar. Ook
aan vrouwen in de beveiliging is er steeds meer
behoefte. We moeten hier bij denken aan werkzaamheden zoals telefoniste/receptioniste, conciërge functies op scholen, baliewerkzaamheden
in overheidsgebouwen maar ook front- en backstage activiteiten bij vele soorten evenementen.
Om te mogen werken in de beveiliging is een
MBO niveau 2 diploma vereist. Dat geslaagden
van de Guard opleiding met dat diploma snel
een baan vinden komt doordat de opleiding tot
de meest complete en beste in Nederland mag
worden gerekend. Guard biedt dan ook vele
extra´s zoals BHV, zelfverdediging, Engels, Nederlands, AED, parkeerregelaar etc.
Uniek is dat Guard de theorie opleiding combi-

neert met een zeer gevarieerd praktijkgedeelte.
Zo kunnen cursisten brede werkervaring opdoen en in de volle breedte kennis maken met
het vakgebied. Ook kan de stage worden ingericht rondom de persoonlijke situatie van de
stagiair en kan er op veel momenten in de week
stage worden gelopen. Ook in de weekenden.
Een stage bijna op maat dus en aangepast aan
de persoonlijke situatie.
Guard kent eigenlijk geen uitvallers. Dit komt
door de uitgebreide selectie vooraf. Zo wil de
opleiding teleurstellingen voorkomen bij de
cursist. Guard screent dan ook altijd vooraf.
Studeren kost helaas geld. Veel mensen die
graag bij Guard de opleiding willen volgen hebben dat geld bij de start van de opleiding niet.
Helaas is ook de overheid sinds enige tijd niet
meer bereid om scholing te vergoeden. Guard
merkt dan ook dat veel mensen niet meer willen en kunnen wachten op een bijdrage vanuit
bijvoorbeeld het UWV of de Gemeente. Ze tonen zelf initiatief. Investeren zelf en nemen zo
hun eigen toekomst in handen. Een toekomst
in de beveiliging die werkt en loont.
Een belangrijke reden voor Guard om te starten
met een eigen studiefinancieringfonds waardoor voor iedereen met initiatief de opleiding
toegankelijk en betaalbaar blijft.

*

Actie geldig t/m 15 september 2012, geldig op diverse merken raamdecoratie. Niet geldig op
gordijnstoffen, shutters en buitenzonwering. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Voor inschrijving aan de opleiding is deelname
aan de advies- en selectiedag verplicht. Verder
mag een cursist geen strafblad hebben.
Voor meer informatie en inschrijving voor
de advies- en selectiedag ga naar
www.guardgroup.nl

Herman de Manstraat 2, 3245 MB Sommelsdijk,
Tel.: 0187 - 48 71 84, www.decohomevanrossum.nl

