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INLEIDING

Beste inwoners van Haarlemmermeer, 

Voor uw ligt het nieuwe programma van het Cursusbureau van Maatvast voor het 
seizoen 2020-2021. 

Het boekje is dusdanig opgesteld dat u per dorp of kern van Haarlemmermeer op 
eenvoudige wijze ons cursusaanbod kunt terugvinden. Het programma wordt verspreid 
onder de locati es van Maatvast en bij zoveel mogelijk centrale punten als bibliotheken en 
gezondheidscentra etc. 

Ik nodig u uit een kijkje te nemen in het overzicht en te zien of er een cursus bij zit die u 
aanspreekt. Goed om te weten is dat u, indien u twijfelt of de cursus wel iets voor u is, 
alti jd een proefl es kunt meedraaien. Wel verzoeken wij u in deze gevallen vooraf contact 
te hebben met het Cursusbureau. De contactgegevens vindt u onderaan deze inleiding. 
Alle acti viteiten en cursussen zijn reeds in de eerste week van januari 2020 begonnen.

Bij sommige cursussen ziet u vermeld staan dat deze vol zit. Blijft  u zich toch a.u.b. 
aanmelden, bij voldoende vraag kunnen we een nieuwe groep opstarten. 

Het Cursusbureau is volop in ontwikkeling. Zo zijn we nog op zoek naar uitbreiding van 
ons aanbod. Heeft  u ideeën over een nieuwe cursus? Bent u zelf docent en wilt u via ons 
Cursusbureau een cursus aanbieden? We houden ons aanbevolen! 

Ik hoop dat een van de cursussen in dit overzicht iets voor u is en dat we u binnenkort 
kunnen begroeten in een van onze locati es. 

Heeft  u nog vragen dan kunt u op werkdagen van 09.00-12.00 uur bij mij terecht via 
e-mail cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 – 8200669.

Met vriendelijke groet, 

Cecile Kunz
Coördinator Cursusbureau



HOOFDDORP

De Boerderij, Lutulistraat 139, 2131 TG Hoofddorp

Aquarelleren

Cursusnummer 102.020.172 
Heeft  u nog geen ervaring met Aquarelleren? Geen probleem! De cursus is bedoeld voor zowel beginners als 
gevorderden. Verschillende aquareltechnieken worden verkend. De onderwerpen zijn divers en de docent 
geeft  individuele begeleiding en sti muleert u in uw creati es. Twijfelt u nog? Een proefl es is alti jd mogelijk. 
Meld u aan via cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 
12:00 uur.

ma 13:30 - 15:30 uur 
€ 21,65 p/m

Boetseren alle niveaus 

Cursusnummer 102.020.173 
Boetseren kun je leren! De lessen worden gegeven voor verschillende niveaus, dus van beginner tot 
gevorderd. De creati es worden gebakken in de oven. Af en toe komt er een plaats vrij in deze hechte groep. 
Dus heeft  u zin om mee te doen en een plekje te reserveren? Twijfelt u nog? Een proefl es is alti jd mogelijk. 
Meld u dan aan via cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 
12:00 uur.  

wo 10:00 - 12:30 uur  
€ 21,28 p/m

MBVO Gymnasti ek  

Cursusnummer 102.010.171 
Bij Meer bewegen voor ouderen wordt er bewogen op muziek. Onder deskundige leiding en in een 
ontspannen sfeer worden de lessen gegeven. Er wordt gebruik gemaakt van muziek en spelmaterialen en 
een gedeelte van de les vindt plaats op de stoel. Het niveau van de les wordt aangepast aan de groep. Trekt 
u makkelijk zitt ende kleding aan en geschikt schoeisel. U kunt u opgeven bij het Cursusbureau via e-mail 
cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Ook kunt 
hier afspreken als u een keer vrijblijvend wilt komen kijken bij een les. 

ma 09:30 - 10:30 uur  
€ 12,76 p/m

MBVO Gymnasti ek  

Cursusnummer 102.010.225
Onder deskundige leiding wordt er bewogen op muziek. Er worden oefeningen op de stoel gedaan zodat 
ook mensen die slecht ter been zijn mee kunnen doen. Aan het eind van de les is er een balspel en worden 
ritmische oefeningen gedaan. Trekt u makkelijk zitt ende kleding aan en geschikt schoeisel. U kunt u opgeven 
bij het Cursusbureau via e-mail cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar 
tussen 9:00 - 12:00 uur. Ook kunt u hier afspreken als u een keer vrijblijvend wilt komen kijken en meedoen 
bij een les.

vrij 09:30 - 10:30 uur  
€ 13,66 p/m



MBVO Qigong 

Cursusnummer 102.010.186 
Qigong is een Chinese bewegingsleer om de gezondheid te bevorderen. We leren het lichaam te ontspannen 
en de geest rusti g en helder te krijgen. We doen dit door zachte, ontspannen oefeningen met een meditati ef 
karakter. Qigong wordt dan ook vaak meditati e in beweging genoemd. Energie gaat beter stromen en het 
lichaam kan gezonder worden. Ook wordt er aandacht besteed aan de theoreti sche achtergrond van de 
Qigong zodat je beter gaat begrijpen hoe alles werkt. De oefeningen zijn voor iedereen geschikt, jong en 
oud maar ook als er lichamelijke klachten zijn. Voor aanmelding of het aanvragen van een proefl es: neem 
contact op met het Cursusbureau via e-mailadres cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 
669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur.

wo 09:30 - 10:45 uur  
€ 21,27 p/m

Yoga op maat 

Cursusnummer 102.010.187  
Deze aangepaste vorm van Yoga is er voor senioren boven de 65 jaar, maar ook voor mensen tussen de 
23 en 65 jaar die chronisch ziek zijn. Yoga stemt lichaam en geest op een pretti  ge wijze op elkaar af met 
eenvoudige oefeningen. Het hecti sche leven zet lichaam en geest onder spanning. Heeft  u ook behoeft e aan 
een methode om de balans vast te houden? Kom dan naar een van de Yoga-cursussen. Yoga kan u helpen 
om soepeler te bewegen en te ontspannen. Graag meenemen: een Yoga-matje of dik badlaken. Trekt u ook 
gemakkelijk zitt ende kleding aan. Maar eerst aanmelden natuurlijk via e-mailadres cursusbureau@maatvast.
nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Hier kunt u indien gewenst de 
mogelijkheid voor een vrijblijvende proefl es bespreken. cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 
82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur.

ma 13:00 - 14:00 uur  
€ 16,00 p/m

Yoga op maat 

Cursusnummer 102.010.188 
Deze aangepaste vorm van Yoga is er voor senioren boven de 65 jaar, maar ook voor mensen tussen de 
23 en 65 jaar die chronisch ziek zijn. Yoga stemt lichaam en geest op een pretti  ge wijze op elkaar af met 
eenvoudige oefeningen. Het hecti sche leven zet lichaam en geest onder spanning. Heeft  u ook behoeft e aan 
een methode om de balans vast te houden? Kom dan naar een van de Yoga-cursussen. Yoga kan u helpen 
om soepeler te bewegen en te ontspannen. Graag meenemen: een Yoga-matje of dik badlaken. Trekt u ook 
gemakkelijk zitt ende kleding aan. Maar eerst aanmelden natuurlijk via e-mailadres cursusbureau@maatvast.
nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Hier kunt u indien gewenst de 
mogelijkheid voor een vrijblijvende proefl es bespreken. cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 
82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur.

 ma 14:00 - 15:00 uur
€ 16,00 p/m 



Yoga op maat 

Cursusnummer 102.010.232
Deze aangepaste vorm van Yoga is er voor senioren boven de 65 jaar maar ook voor mensen tussen de 
23 en 65 jaar die chronisch ziek zijn. Yoga stemt lichaam en geest op een pretti  ge wijze op elkaar af met 
eenvoudige oefeningen. Het hecti sche leven zet lichaam en geest onder spanning. Heeft  u ook behoeft e aan 
een methode om de balans vast te houden? Kom dan naar een van de Yoga-cursussen. Yoga kan u namelijk 
helpen om soepeler te bewegen en te ontspannen. Meenemen: een Yoga-matje of dik badlaken. Trekt u 
gemakkelijk zitt ende kleding aan. Maar eerst aanmelden natuurlijk via e-mailadres cursusbureau@maatvast.
nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Hier kunt u indien gewenst de 
mogelijkheid voor een vrijblijvende proefl es bespreken.

ma 12:00 - 13:00 uur   
€ 17,23 p/m      

Zangkoor de Boerderij  

Cursusnummer 102.030.189 
Onder begeleiding van een dirigente en een pianiste zingt het koor zeer gevarieerd repertoire, zowel in het 
Nederlands als in andere talen. De zangprestati es en het enthousiasme resulteren in mooie optredens. 
Daarnaast is er uitwisseling met andere koren. Na afl oop is er koffi  e voor eigen rekening. Zin om gezellig 
mee te zingen? Neem dan contact op via cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 669 
bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur.

do 10:00 - 11:30 uur  
€ 9,29 p/m

HOOFDDORP

De Boerderij, Lutulistraat 139, 2131 TG Hoofddorp

Yoga op maat 

Cursusnummer 102.010.231 
Deze aangepaste vorm van Yoga is er voor senioren boven de 65 jaar, maar ook voor mensen tussen de 23 en 
65 jaar die chronisch ziek zijn. Yoga stemt lichaam en geest op een pretti  ge wijze op elkaar af met eenvoudige 
oefeningen. Het hecti sche leven zet lichaam en geest onder spanning. Heeft  u ook behoeft e aan een methode 
om de balans vast te houden? Kom dan naar een van de Yoga-cursussen. Yoga kan u helpen om soepeler 
te bewegen en te ontspannen. Graag meenemen: een Yoga-matje of dik badlaken. Trekt u gemakkelijk 
zitt ende kleding aan. Aanmelding of het aanvragen van een vrijblijvende proefl es loopt via het e-mailadres 
cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur.

ma 11:00 - 12:00 uur   
€ 17,23 p/m     



HOOFDDORP

De Amazone, Mathilde Wibautstraat 22,  2135 MC Hoofddorp

Yoga

Cursusnummer 101.010.136 
Yoga stemt lichaam en geest op een pretti  ge wijze op elkaar af met eenvoudige oefeningen. Het hecti sche 
leven zet lichaam en geest onder spanning. Heeft  u ook behoeft e aan een methode om de balans vast 
te houden? Kom dan naar een van de Yoga-cursussen. Yoga kan u helpen om soepeler te bewegen en te 
ontspannen. Voor aanvang van de cursus neemt de docente contact met op met nieuwe deelnemers. 
Meenemen: een grote handdoek en eventueel een kussentje. Trekt u gemakkelijk zitt ende kleding aan. 
Maar eerst aanmelden natuurlijk via e-mailadres cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 
669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Hier kunt u indien gewenst de mogelijkheid voor een vrijblijvende 
proefl es bespreken.

di 10:45 - 11:45 uur  
€ 18,45 p/m

Yoga

Cursusnummer 101.010.183 
Yoga stemt lichaam en geest op een pretti  ge wijze op elkaar af met eenvoudige oefeningen. Het hecti sche 
leven zet lichaam en geest onder spanning. Heeft  u ook behoeft e aan een methode om de balans vast 
te houden? Kom dan naar een van de Yoga-cursussen. Yoga kan u helpen om soepeler te bewegen en te 
ontspannen. Voor aanvang van de cursus neemt de docente contact met op met nieuwe deelnemers. 
Meenemen: een grote handdoek en eventueel een kussentje. Trekt u gemakkelijk zitt ende kleding aan. 
Maar eerst aanmelden natuurlijk via e-mailadres cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 
669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Hier kunt u indien gewenst de mogelijkheid voor een vrijblijvende 
proefl es bespreken.

di 09:30 - 10:30 uur   
€ 18,45 p/m

Engels conversati e 

Cursusnummer 101.030.177 
Deze cursus is bedoeld voor mensen die tenminste 2 jaar Engels hebben gevolgd en hun spreek- en 
schrijfvaardigheid willen verbeteren, zodat zij eff ecti ef met alledaagse situati es om kunnen gaan. Indien u 
belangstelling heeft  voor een cursus Engels, dient u eerst contact op te nemen met de docente, Christa de 
Geus, telefoonnummer 020-497 40 79. De kosten voor het cursusboek bedragen ca. € 45,00. Wilt u een keer 
vrijblijvend komen kijken? Neem ook dan contact op met de docente.

di 09:30 - 11:00 uur  
€ 29,99 p/m

Engels conv./gram. 

Cursusnummer 101.030.176
Heeft  u ongeveer 3 jaar Engels gevolgd? Dan is deze cursus geschikt voor u. Het accent ligt op het bespreken 
van alledaagse onderwerpen waarbij tegelijkerti jd met de grammati ca wordt geoefend. Ook kan de 
methode buiten de lesuren om op internet worden geoefend. Naast de lesti jd, besteedt u ongeveer 2 uur 
huiswerk per week. Indien u belangstelling heeft  voor een cursus Engels, dient u eerst contact op te nemen 
met de docente, Christa de Geus, telefoonnummer 020-497 40 79. U wordt afh ankelijk van uw ervaring 
ingedeeld in een van de groepen. Cursusmateriaal en kosten: boeken Methode Stepping Stones (€ 50,00) + 
kosten kopieën. Een keer vrijblijvend komen kijken kan ook, in overleg met de docente.

do 10:30 - 12:00 uur  
€ 29,99 p/m



HOOFDDORP

De Amazone, Mathilde Wibautstraat 22,  2135 MC Hoofddorp

MBVO Gymnasti ek 

Cursusnummer 101.010.178          
Bij Meer bewegen voor ouderen wordt er bewogen op muziek. Onder deskundige leiding en in een 
ontspannen sfeer worden de lessen gegeven. De MBVO-lessen van deze cursus bestaan uit 45 minuten 
oefeningen en 15 minuten gezamenlijk koffi  e/thee drinken. Er wordt gebruik gemaakt van muziek en 
spelmaterialen en een gedeelte van de les vindt plaats op de stoel. Het niveau van de les wordt aangepast 
aan de groep. Wilt u een keer komen kijken of u nu al opgeven? Neem dan contact op met het Cursusbureau 
via cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. 

vrij 09:30 - 10:30 uur  
€ 13,66 p/m

MBVO Gymnasti ek 

Cursusnummer 101.010.179         
Bij Meer bewegen voor ouderen wordt er bewogen op muziek. Onder deskundige leiding en in een 
ontspannen sfeer worden de lessen gegeven. De MBVO-lessen van deze cursus bestaan uit 45 minuten 
oefeningen en 15 minuten gezamenlijk koffi  e/thee drinken. Er wordt gebruik gemaakt van muziek en 
spelmaterialen en een gedeelte van de les vindt plaats op de stoel. Het niveau van de les wordt aangepast 
aan de groep. Wilt u een keer komen kijken of u nu al opgeven? Neem dan contact op met het Cursusbureau 
via cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur.

vrij 10:30 - 11:30 uur  
€ 13,66 p/m      

MBVO Werelddansen 

Cursusnummer 101.010.236         
Dansen is plezier voor twee, maar werelddansen is plezier voor iedereen. Of u het nu doet om met andere 
culturen kennis te maken, om u eens lekker uit te leven of om in contact te komen met gelijkgestemden, 
werelddans geeft  een ieder wat hij of zij zoekt. U hoeft  slechts een handdoek mee te nemen. En natuurlijk 
schoenen die niet stroef zijn en waar u lekker op kunt dansen. Als u nog twijfelt bent u ook uitgenodigd om 
een keer vrijblijvend mee te doen of te komen kijken. Voor aanmelding of het aanvragen van een proefl es: 
neem contact op met het Cursusbureau via e-mailadres cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 
82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur.

ma 13:45 - 15:15uur  
€ 22,52 p/m

Engels conv./gram. 

Cursusnummer 101.030.191
Dit is een echte conversati egroep, dus bedoeld voor cursisten die de taal al redelijk beheersen. Er wordt in 
het Engels over actuele maatschappelijke onderwerpen gediscussieerd. Indien u belangstelling heeft  voor 
een cursus Engels, dient u eerst contact op te nemen met de docente, Christa de Geus via telefoonnummer 
020-497 40 79. U wordt afh ankelijk van uw ervaring ingedeeld in een van de groepen. Het tarief is exclusief 
het leerboek van € 50,00 dat voor meerdere jaren is te gebruiken. Twijfelt u nog, dan kunt u alti jd, in overleg 
met de docente, een keer vrijblijvend komen kijken.

ma 13:15 - 14:15 uur  
€ 19,99 p/m



Tekenen en schilderen  

Cursusnummer 101.020.180         
Er wordt gewerkt met verschillende materialen: acryl, olieverf, gouache, krijt, kleurpotloden en aquarel. 
De cursus is niet voor echte beginners, enige ervaring is vereist. Heeft  u ervaring en zin om in een 
gezellige groep mooie creati es te maken? Geef u dan op via e-mailadres cursusbureau@maatvast.nl of 
telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur.

do 10:00 - 12:00uur  
€ 26,01 p/m

Tekenen en schilderen 

Cursusnummer 101.020.181 
Er wordt gewerkt met verschillende materialen: acryl, olieverf, gouache, krijt, kleurpotloden en aquarel. 
De cursus is niet voor echte beginners, enige ervaring is vereist. Heeft  u ervaring en zin om in een 
gezellige groep mooie creati es te maken? Geef u dan op via e-mailadres cursusbureau@maatvast.nl of 
telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur.

do 13:30 - 15:30uur  
€ 26,01 p/m

HOOFDDORP

De Boskern, Liesbos 24, 2134 SB Hoofddorp

MBVO Gymnasti ek Acti ef 

Cursusnummer 103.010.184 
Bij Meer bewegen voor ouderen wordt er bewogen op muziek. Onder deskundige leiding en in een 
ontspannen sfeer worden de lessen gegeven. Er wordt gebruik gemaakt van muziek en spelmaterialen. 
Het niveau van de les wordt aangepast aan de groep. Trekt u makkelijk zitt ende kleding aan en geschikt 
schoeisel. U kunt u opgeven bij het Cursusbureau via e-mail cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 
023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Ook kunt hier afspreken als u een keer vrijblijvend wilt 
komen kijken bij een les.

do 10:30 - 11:30 uur (vol)  
€ 14,57 p/m

MBVO Gymnasti ek 

Cursusnummer 103.010.185  
Bij Meer bewegen voor ouderen wordt er bewogen op muziek. Onder deskundige leiding en in een 
ontspannen sfeer worden de lessen gegeven. Er wordt gebruik gemaakt van muziek en spelmaterialen en 
een gedeelte van de les vindt plaats op de stoel. Het niveau van de les wordt aangepast aan de groep. Trekt 
u makkelijk zitt ende kleding aan en geschikt schoeisel. U kunt u opgeven bij het Cursusbureau via e-mail 
cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Ook kunt 
hier afspreken als u een keer vrijblijvend wilt komen kijken bij een les.

do 09:30 - 10:30 uur (vol 2 wl)  
€ 14,57 p/m



HOOFDDORP

’t Katt egat, Skagerrak 328, 2133 DX, Hoofddorp

Kalligrafi e voor gevorderden 

Cursusnummer 104.020.236               
De oude kunst kalligrafi e is het vormen van sierlijke lett ers en dat wordt gedaan met een speciale pen. 
Er wordt aandacht besteed aan lett eropbouw en vorm. U leert schoonschrijven met speciale pennen. 
Meenemen: een kalligrafi e set en geruit papier (1x1cm). Als een keer een proefl es wilt meedraaien of 
gewoon komen kijken, bent u ook van harte welkom! Heeft  u interesse, neemt u dan contact op met het 
Cursusbureau via cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 
12:00 uur.

wo 09:30 - 11:00 uur 
N.N.B.

Kalligrafi e voor beginners 

Cursusnummer 104.020.160               
De oude kunst kalligrafi e is het vormen van sierlijke lett ers en dat wordt gedaan met een speciale pen. 
Er wordt aandacht besteed aan lett eropbouw en vorm. U leert schoonschrijven met speciale pennen. 
Meenemen: een kalligrafi e set en geruit papier (1x1cm). Als een keer een proefl es wilt meedraaien of 
gewoon komen kijken, bent u ook van harte welkom! Heeft  u interesse, neemt u dan contact op met het 
Cursusbureau via cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 
12:00 uur.

wo 11:00 - 12:30 uur     
N.N.B.

Country Line Dance

Cursusnummer 104.010.190               
Dit is een beginnerscursus. U danst gezellig op lekkere countrymuziek. Stap voor stap worden verschillende 
dansen geleerd. Regelmati g orden passen herhaald en geoefend. En mooi meegenomen: U beweegt een uur 
intensief. Bij Country Line dance heeft  u geen danspartner nodig. Wel graag een handdoek meenemen. Trekt 
u schoenen aan die niet stroef zijn en waar u lekker op kunt dansen. Twijfelt u nog? Een proefl es is alti jd 
mogelijk. Aanmelding kan via cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar 
tussen 9:00 - 12:00 uur.

di 14:00 - 15:00 uur  
€ 18,09 p/m          

Yoga

Cursusnummer 104.010.193               
Yoga stemt lichaam en geest op een pretti  ge wijze op elkaar af met eenvoudige oefeningen. Het hecti sche 
leven zet lichaam en geest onder spanning. Heeft  u ook behoeft e aan een methode om de balans vast 
te houden? Kom dan naar een van de Yoga-cursussen. Yoga kan u helpen om soepeler te bewegen en te 
ontspannen. Voor aanvang van de cursus neemt de docente contact met op met nieuwe deelnemers. 
Meenemen: een grote handdoek en eventueel kussentje. Trekt u gemakkelijk zitt ende kleding aan. Maar 
eerst aanmelden natuurlijk via e-mailadres cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 
669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Hier kunt u indien gewenst de mogelijkheid voor een vrijblijvende 
proefl es bespreken.

do 13:00 - 14:00 uur  
€ 18,46 p/m



Yoga

Cursusnummer 104.010.194 
Yoga stemt lichaam en geest op een pretti  ge wijze op elkaar af met eenvoudige oefeningen. Het hecti sche 
leven zet lichaam en geest onder spanning. Heeft  u ook behoeft e aan een methode om de balans vast 
te houden? Kom dan naar een van de Yoga-cursussen. Yoga kan u helpen om soepeler te bewegen en te 
ontspannen. Voor aanvang van de cursus neemt de docente contact met op met nieuwe deelnemers. 
Meenemen: een grote handdoek en eventueel kussentje. Trekt u gemakkelijk zitt ende kleding aan. Maar 
eerst aanmelden natuurlijk via e-mailadres cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 
669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Hier kunt u indien gewenst de mogelijkheid voor een vrijblijvende 
proefl es bespreken.

do 14:15 - 15:15 uur  
€ 18,46 p/m          

BADHOEVEDORP

Dorpshuis Badhoevedorp, Snelliuslaan 35, 1171 CZ Badhoevedorp

Country Line Dance niveau 2

Cursusnummer 201.010.174
Gezellig dansen op lekkere countrymuziek. Stap voor stap worden verschillende dansen geleerd. Regelmati g 
worden de passen herhaald en geoefend. En wat nog eens extra meetelt: u beweegt een uur intensief. 
Voor het Linedancen heeft  u geen danspartner nodig. Iedereen kan individueel meedoen. Wel graag een 
handdoek meenemen en schoenen die niet te stroef zitt en en waar u lekker op kunt dansen! Twijfelt u nog? 
Een proefl es is alti jd mogelijk. Aanmelding via cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 
669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur.

do 14:00 - 15:00 uur  
€ 18,09 p/m



BADHOEVEDORP

Het Rietland, Chr. Huijgensstraat 21, 1171 XL Badhoevedorp

Engels gevorderden 

Cursusnummer 100.030.163               
In deze cursus oefent u de Engelse taal en conversati e op een gevorderde niveau. Indien u belangstelling 
heeft  voor een cursus Engels dient u eerst contact op te nemen met de docent, Christa de Geus, 
telefoonnummer; 020-4974079. U wordt afh ankelijk van uw ervaring ingedeeld in een van de groepen. 
U werkt met een boek. De kosten voor dit boek bedragen ongeveer € 20,- De deelnemersbijdrage is excl. 
cursus materiaal. Een keer vrijblijvend komen kijken kan ook, in overleg met de docente.

ma 10:30 - 11:30 uur  
€ 19,99 p/m

Frans

Cursusnummer 100.030.164               
Dit is een instapcursus waarin u stap voor stap uw Franse taalvaardigheid opbouwt en uitbreidt. Indien u 
belangstelling heeft  voor een cursus Frans, dient u eerst contact op te nemen met de docente, mevrouw E. 
Jungman, telefoonnummer 020 - 497 48 61. De deelnemersprijs is exclusief de kosten voor het cursusboek 
en materiaal. Het cursusboek kunt u aanschaff en na de eerste les. Nieuwsgierig, maar toch nog twijfel? 
Bespreek dan met de docente de mogelijkheid voor een proefl es.

do 15:30 - 16:30 uur  
€ 19,99 p/m

MBVO Gym. Mensendieck 

Cursusnummer 100.010.165               
Gymnasti ek Mensendieck richt zich op het voorkomen en/of verminderen van klachten van het houdings- 
en bewegingsapparaat (spieren, gewrichten en skelet). Mensendieck maakt u bewust van de mogelijkheden 
en beperkingen van het eigen lijf. Tijdens de les worden spierversterkende rek- en ontspanningsoefeningen 
gedaan om de beweging en houding van uw lichaam te verbeteren. De lessen zijn bedoeld voor senioren 
die zo lang mogelijk in conditi e willen blijven. Aanmelding of behoeft e om een keer vrijblijvend te komen 
kijken? Geef het door aan cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 
9:00 - 12:00 uur.

ma 13:30 - 14:30 uur  
€ 10,08 p/m

Engels conversati e 

Cursusnummer 100.030.162 
In deze cursus wordt de grammati ca en conversati e van de Engelse taal geoefend. Indien u belangstelling 
heeft  voor een cursus Engels, dient u eerst contact op te nemen met de docente, Christa de Geus, telefoon: 
020-4974079. U wordt afh ankelijk van uw ervaring ingedeeld in een van de groepen. U werkt met een boek. 
De kosten voor dit boek bedragen ongeveer € 20,-. Wilt u een keer vrijblijvend komen kijken? Neem ook dan 
contact op met de docente.

ma 09:30 - 10:30 uur  
€ 19,99 p/m



MBVO Gym. Mensendieck 

Cursusnummer 100.010.167                
Gymnasti ek Mensendieck richt zich op het voorkomen en/of verminderen van klachten van het houdings- 
en bewegingsapparaat (spieren, gewrichten en skelet). Mensendieck maakt u bewust van de mogelijkheden 
en beperkingen van het eigen lijf. Tijdens de les worden spierversterkende rek- en ontspanningsoefeningen 
gedaan om de beweging en houding van uw lichaam te verbeteren. De lessen zijn bedoeld voor senioren 
die zo lang mogelijk in conditi e willen blijven. Aanmelding of behoeft e om een keer vrijblijvend te komen 
kijken? Geef het door aan cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 
9:00 - 12:00 uur.

do 12:15 - 13:15 uur  
€ 10,08 p/m

Yoga

Cursusnummer 100.010.168 
Yoga stemt lichaam en geest op een pretti  ge wijze op elkaar af met eenvoudige oefeningen. Het hecti sche 
leven zet lichaam en geest onder spanning. Heeft  u ook behoeft e aan een methode om de balans vast te 
houden? Kom dan naar een van de Yoga-cursussen. Yoga kan u namelijk helpen om soepeler te bewegen 
en te ontspannen. Voor aanvang van de cursus neemt de docente contact met op met nieuwe deelnemers. 
Meenemen: een grote handdoek en eventueel een kussentje. Trekt u makkelijk zitt ende kleding aan. Een 
proefl es bijwonen behoort tot de mogelijkheden. Dat kunt u aanvragen via e-mailadres cursusbureau@
maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Hier kunt u zich ook 
aanmelden als u defi niti ef wilt meedoen. 

do 09:15 - 10:15 uur (vol)  
€ 18,46 p/m

Yoga

Cursusnummer 100.010.169 
Yoga stemt lichaam en geest op een pretti  ge wijze op elkaar af met eenvoudige oefeningen. Het hecti sche 
leven zet lichaam en geest onder spanning. Heeft  u ook behoeft e aan een methode om de balans vast 
te houden? Kom dan naar een van de Yoga-cursussen. Yoga kan u helpen om soepeler te bewegen en te 
ontspannen. Voor aanvang van de cursus neemt de docente contact met op met nieuwe deelnemers. 
Meenemen: een grote handdoek en eventueel een kussentje. Trekt u makkelijk zitt ende kleding aan. Een 
proefl es bijwonen behoort tot de mogelijkheden. Dat kunt u aanvragen via e-mailadres cursusbureau@
maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Hier kunt u zich ook 
aanmelden als u defi niti ef wilt meedoen.

do 10:30 - 11:30 uur (vol)  
€ 18,46 p/m

MBVO Gym. Mensendieck 

Cursusnummer 100.010.166               
Gymnasti ek Mensendieck richt zich op het voorkomen en/of verminderen van klachten van het houdings- 
en bewegingsapparaat (spieren, gewrichten en skelet). Mensendieck maakt u bewust van de mogelijkheden 
en beperkingen van het eigen lijf. Tijdens de les worden spierversterkende rek- en ontspanningsoefeningen 
gedaan om de beweging en houding van uw lichaam te verbeteren. De lessen zijn bedoeld voor senioren 
die zo lang mogelijk in conditi e willen blijven. Aanmelding of behoeft e om een keer vrijblijvend te komen 
kijken? Geef het door aan cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 
9:00 - 12:00 uur.

ma 14:30 - 15:30 uur                                     
€ 10,08 p/m



MBVO Gymnasti ek Acti ef Fit!

Cursusnummer 113.010.306                
Een groepsles conditi egym voor de acti eve senior die de sportschool niet kan bijhouden of zich daar niet 
thuis voelt. Eerst doen we op muziek allerlei oefeningen, zonder springen, om de conditi e op peil te houden. 
Daarna ligt het accent op spierversterking, lenigheid en ontspanning (grondoefeningen op een matje). Na 
afl oop drinken we koffi  e. Meenemen: een handdoek, een fl esje water en een goed humeur. De koffi  e is voor 
eigen rekening. Kom gerust een keer vrijblijvend kijken, maar geef dit wel door via cursusbureau@maatvast.
nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Ook het e-mailadres voor de 
defi niti eve aanmelding.

di 08:30 - 09:30 uur  
€ 13,66 p/m

Tekenen 

Cursusnummer 113.020.207                 
Iedereen kan tekenen! Tekenen is meer een aan te leren vaardigheid dan een talent. Er wordt gewerkt 
met potlood, houtskool, Oost-Indische inkt en grafi etsti ft . Een schetsboek kan via de docente aangeschaft  
worden. Graag meenemen: een schetsboek groter dan A4, hard en zacht potlood en een kneedgum. Maar 
eerst opgeven natuurlijk of een proefl es aanvragen. Dat kan via e-mailadres cursusbureau@maatvast.nl of 
telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. U bent van harte welkom! 

do 10:00 - 12:00 uur (vol)  
€ 26,03 p/m

Tekenen/schilderen div. tech. 

Cursusnummer 113.020.208                 
Onder begeleiding van vakdocente Evelien Weijmer leren de deelnemers met verschillende technieken 
en middelen om te gaan zoals aquarel, acryl, pastel en Oost-Indische inkt. Men is daarbij vrij om zelf 
werkmateriaal te kiezen en mee te nemen. Het is mogelijk een klassikale opdracht te volgen, dan wel om de 
eigen creati eve ideeën in eigen tempo uit te werken. Talent is zeker geen must. Ieder heeft  zijn eigen niveau. 
In de groep heerst er gedurende de cursusuren een gezellige en ongedwongen sfeer, waarbij de deelnemers 
onder het genot van een kopje koffi  e hun ervaringen en vorderingen met elkaar delen. Geïnteresseerd of 
een keer vrijblijvend komen kijken? Geef het door aan het Cursusbureau via e-mail cursusbureau@maatvast.
nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur.

wo 10:00 - 12:30 uur  
€ 32,52 p/m

NIEUW-VENNEP

Het Ontmoeti ngscentrum, Elemastraat 65, 2151 AJ Nieuw-Vennep

MBVO Gymnasti ek 

Cursusnummer 113.010.205 
Bij Meer Bewegen Voor Ouderen wordt er bewogen op muziek. Onder deskundige leiding en in een 
ontspannen sfeer worden de lessen gegeven. De MBVO-lessen van deze cursus bestaan uit 45 minuten 
oefeningen en 15 minuten gezamenlijk koffi  e/thee drinken. Er wordt gebruik gemaakt van muziek en 
spelmaterialen en een gedeelte van de les vindt plaats op de stoel. Het niveau van de les wordt aangepast 
aan de groep. Trekt u makkelijk zitt ende kleding aan en geschikt schoeisel. De koffi  e of thee is voor eigen 
rekening. Zin om mee te doen? Meld u dan aan via cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 
00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Ook kunt u hier de mogelijkheid bespreken voor een vrijblijvende 
proefl es. 

di 09:30 - 10:30 uur (vol)  
€ 13,66 p/m



Yoga 

Cursusnummer 113.010.200                 
Yoga stemt lichaam en geest op een pretti  ge wijze op elkaar af met eenvoudige oefeningen. Het hecti sche 
leven zet lichaam en geest onder spanning. Heeft  u ook behoeft e aan een methode om de balans vast 
te houden? Kom dan naar een van de Yoga-cursussen. Yoga kan u helpen om soepeler te bewegen en te 
ontspannen. Voor aanvang van de cursus neemt de docente contact met op met nieuwe deelnemers. 
Meenemen: een Fleece deken. Maar eerst aanmelden natuurlijk via e-mailadres cursusbureau@maatvast.
nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Hier kunt u indien gewenst de 
mogelijkheid voor een vrijblijvende proefl es bespreken.

ma 13:00 - 14:00 uur (vol)  
€ 17,23 p/m

Yoga 

Cursusnummer 113.010.201 
Yoga stemt lichaam en geest op een pretti  ge wijze op elkaar af met eenvoudige oefeningen. Het hecti sche 
leven zet lichaam en geest onder spanning. Heeft  u ook behoeft e aan een methode om de balans vast 
te houden? Kom dan naar een van de Yoga-cursussen. Yoga kan u helpen om soepeler te bewegen en te 
ontspannen. Voor aanvang van de cursus neemt de docente contact met op met nieuwe deelnemers. 
Meenemen: een Fleece deken. Maar eerst aanmelden natuurlijk via e-mailadres cursusbureau@maatvast.
nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Hier kunt u indien gewenst de 
mogelijkheid voor een vrijblijvende proefl es bespreken.

ma 11:30 - 12:30 uur  
€ 17,23 p/m

Yoga 

Cursusnummer 113.010.202 
Yoga stemt lichaam en geest op een pretti  ge wijze op elkaar af met eenvoudige oefeningen. Het hecti sche 
leven zet lichaam en geest onder spanning. Heeft  u ook behoeft e aan een methode om de balans vast 
te houden? Kom dan naar een van de Yoga-cursussen. Yoga kan u helpen om soepeler te bewegen en te 
ontspannen. Voor aanvang van de cursus neemt de docente contact met op met nieuwe deelnemers. 
Meenemen: een Fleece deken. Aanmelding loopt via het e-mailadres cursusbureau@maatvast.nl of 
telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Ook kunt u hier vragen om een 
vrijblijvende proefl es of om een keer te komen kijken. 

ma 14:15 - 15:15 uur   
€ 17,23 p/m

Yoga 

Cursusnummer 113.010.203 
YYoga stemt lichaam en geest op een pretti  ge wijze op elkaar af met eenvoudige oefeningen. Het hecti sche 
leven zet lichaam en geest onder spanning. Heeft  u ook behoeft e aan een methode om de balans vast 
te houden? Kom dan naar een van de Yoga-cursussen. Yoga kan u helpen om soepeler te bewegen en te 
ontspannen. Graag meenemen: een Fleece deken. Bent u geïnteresseerd of wilt u een keer vrijblijvend 
komen kijken? Neem dan contact op met het Cursusbureau via e-mail: cursusbureau@maatvast.nl of 
telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur.

ma 15:30 - 16:30 uur (vol)  
€ 17,23 p/m



NIEUW-VENNEP

Linquenda, Oostmoor 52, 2151 VC Nieuw-Vennep

Country Line Dance gevorderden 

Cursusnummer 111.010.238                
Gezellig dansen op lekkere countrymuziek. Als u dat leuk vindt, meld u dan aan voor de cursus Country 
Line Dance voor gevorderden. Tegelijkerti jd een work-out, want naast het leren van de dansen bent u een 
uur intensief in beweging. Heeft  u geen danspartner? Geen probleem! Iedereen kan namelijk individueel 
meedoen. Twijfelt u nog? Een proefl es is alti jd mogelijk. Locati e: wijkgebouw Linquenda aan de Oostmoor 
52 in Nieuw Vennep. Aanmelding kan via cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 669 
bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur.

di 13:30 - 14:30 uur  
€ 18,09 p/m  

Seniorenorkest Nostalgia 

Cursusnummer 111.020.234                
Een muziekgroep voor en door senioren die met eigen instrumenten wekelijks samenkomen en werken aan 
een eigen repertoire, waaronder blues, jazz-achti ge muziek en Hollandse liedjes. Nostalgisch en dus voor 
met name senioren nog heel herkenbaar! De groep treedt ook op in o.a. verzorgingshuizen. Speelt u mee? 
Geef u dan op via e-mail cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 
9:00 - 12:00 uur. Een keertje komen kijken, kan natuurlijk ook!

ma 09:30 - 12:30 uur

Zangkoor de Notenkrakers 

Cursusnummer 113.130.204 
In een ongedwongen sfeer wordt er met elkaar gezongen. Er is een gevarieerd repertoire, waaronder liedjes, 
van vroeger en nu, van populair tot klassiek. Soms ook in het Duits of Engels. Het gaat vooral om gezellig 
samen zingen. De pianist/begeleider geeft  aan ieder nummer een eigen klankkleur mee. Teksten, plaatjes 
en opmerkingen worden op een scherm geprojecteerd. Soms is er een optreden. Er is alti jd een kerstviering. 
Deelnemen aan dit vooral gezellige koor? Uw interesse kunt u doorgeven via cursusbureau@maatvast.nl 
of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Ook kunt u hier informeren naar de 
mogelijkheid om een keer vrijblijvend te komen kijken of mee te zingen.

do 10:00 - 11:30 uur  
€ 10,72 p/m

NIEUW-VENNEP

Het Ontmoeti ngscentrum, Elemastraat 65, 2151 AJ Nieuw-Vennep



LISSERBROEK

De Meerkoet, Krabbescheerstraat 1,2165 XG Lisserbroek

MBVO bewegen 

Cursusnummer 208.010.213                
Door bewegen een beter leven. Tijdens deze cursus leert u uw spieren (weer) aan het werk te zett en op een 
ontspannen en doelmati ge manier. De bewegingsoefeningen zijn speciaal gericht op mensen met chronische 
aandoeningen en veel spierpijn zoals vormen van: reuma, fi bromyalgie en vermoeidheidssyndroom (ME/
CVS). Het belangrijkste doel van deze oefeningen is dat u weer plezier krijgt in bewegen, door te ervaren 
hoe het voelt om weer acti ef te zijn. U leert uw grenzen te verleggen waarbij het zelfvertrouwen groeit en 
u beter om kunt gaan met lichamelijke ongemakken. We streven ernaar om, in groepsverband, elkaar te 
sti muleren en zoveel mogelijk spiergroepen van het lichaam aandacht te geven. Geïnteresseerd? Meld u dan 
aan via cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Of 
bespreek de mogelijk een keer op proef mee te draaien.

do 11:45 - 12:45 uur  
€ 11,66 p/m

VIJFHUIZEN

Dorpshuis De Oude Waterwolf, Kromme Spieringweg 436,2141 AN Vijfh uizen

MBVO Gymnasti ek 

Cursusnummer 115.010.199 
Bij Meer Bewegen Voor Ouderen wordt er bewogen op muziek. Onder deskundige leiding en in een 
ontspannen sfeer worden de lessen gegeven. De MBVO-lessen van deze cursus bestaan uit 45 minuten 
oefeningen en 15 minuten gezamenlijk koffi  e/thee drinken. Er wordt gebruik gemaakt van muziek en 
spelmaterialen en een gedeelte van de les vindt plaats op de stoel. Het niveau van de les wordt aangepast 
aan de groep. Kom gerust een keer vrijblijvend kijken, maar geef dit wel door via cursusbureau@maatvast.
nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Ook het e-mailadres voor de 
defi niti eve aanmelding.

di 12:30 - 13:30 uur  
€ 12,76 p/m



CRUQUIUS

Dorpshuis Cruquius, Oude Spaarneweg 57, 2142 EA Cruquius

MBVO Gymnasti ek 

Cursusnummer 205.010.213                
Bij Meer Bewegen Voor Ouderen wordt er bewogen op muziek. Onder deskundige leiding en in een 
ontspannen sfeer worden de lessen gegeven. De MBVO-lessen van deze cursus bestaan uit 45 minuten 
oefeningen en 15 minuten gezamenlijk koffi  e/thee drinken. Er wordt gebruik gemaakt van muziek 
en spelmaterialen en een gedeelte van de les vindt plaats op de stoel. Het niveau van de les wordt 
aangepast aan de groep. Kom gerust een keer vrijblijvend kijken en meedoen, maar geef dit wel door via 
cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Ook het 
e-mailadres voor de defi niti eve aanmelding.

di 09:30 - 10:30 uur  
€ 13,93 p/m

ABBENES

Dorpshuis Het Praatpunt, Hoofdweg 1730, 2157 NC Abbenes

MBVO Gymnasti ek 

Cursusnummer 200.010.204 
De les bestaat uit een warming-up op muziek, gevolgd door oefeningen waarbij verschillende spelatt ributen, 
zoals bijv. ballen, gebruikt worden. Er wordt zowel staand als op een stoel geoefend. En... het gezamenlijk 
bewegen in een groep geeft  extra plezier! Trekt u makkelijk zitt ende kleding aan en geschikt schoeisel. U 
kunt u opgeven bij het Cursusbureau via e-mail cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 
669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Ook kunt hier afspreken als u een keer vrijblijvend wilt komen kijken 
bij een les.

wo 13:30 - 14:30 uur  
€ 13,66 p/m

MBVO Gymnasti ek 

Cursusnummer 200.010.160 
De les bestaat uit een warming-up op muziek, gevolgd door oefeningen waarbij verschillende spelatt ributen, 
zoals bijv. ballen, gebruikt worden. Er wordt zowel staand als op een stoel geoefend. En... het gezamenlijk 
bewegen in een groep geeft  extra plezier! Trekt u makkelijk zitt ende kleding aan en geschikt schoeisel. U 
kunt u opgeven bij het Cursusbureau via e-mail cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 
669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Ook kunt hier afspreken als u een keer vrijblijvend wilt komen kijken 
bij een les.

wo 15:00 - 16:00 uur   
€ 13,66 p/m



RIJSENHOUT

Dorpshuis de Reede, schouwstraat 14, 1435 KN  Rijsenhout

Country Line Dance 

Cursusnummer 210.010.170                
Gezellig dansen op lekkere countrymuziek. Als u dat leuk vindt, meld u dan aan voor de cursus Country 
Line Dance voor gevorderden niv. 2. Tegelijkerti jd een work-out, want naast het leren van de dansen 
bent u een uur intensief in beweging. Heeft  u geen danspartner? Geen probleem! Iedereen kan namelijk 
individueel meedoen. Kom gerust een keer vrijblijvend kijken en of meedoen, maar geef dit wel door via 
cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Ook het 
e-mailadres voor de defi niti eve aanmelding. 

wo 09:30 - 10:30 uur  
€ 18,00 p/m  

Country Line Dance 

Cursusnummer 210.010.169                
Gezellig dansen op lekkere countrymuziek. Als u dat leuk vindt, meld u dan aan voor de cursus Country 
Line Dance voor beginners / half gevorderden niv. 1. Tegelijkerti jd een work-out, want naast het leren van 
de dansen bent u een uur intensief in beweging. Heeft  u geen danspartner? Geen probleem! Iedereen kan 
namelijk individueel meedoen. Kom gerust een keer vrijblijvend kijken en of meedoen, maar geef dit wel 
door via cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. 
Ook het e-mailadres voor de defi niti eve aanmelding.

wo 10:45 - 11:45 uur  
€ 18,00 p/m

MBVO Combi Fit      

Cursusnummer 210.010.466                
Bewegen is gezond en ook leuk om samen te doen. Heerlijk werken aan je conditi e. En, zoals u weet, 
bewegen wordt steeds belangrijker bij het ouder worden! In de cursus wordt aandacht besteed aan de 
juiste lichaamshouding (oefeningen voor de rug, nek, schouder, motoriek en balans). Er wordt gebruik 
gemaakt van diverse materialen. Ook de oudere jongeren onder ons zijn van harte welkom! Na dit uur 
bent u weer heerlijk FIT. Kom gerust een keer vrijblijvend kijken en of meedoen, maar geef dit wel door via 
cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Ook het 
e-mailadres voor de defi niti eve aanmelding. 

di 10:15 - 11:15 uur  
€ 12,85 p/m

Tekenen en schilderen  

Cursusnummer 210.020.171 
Leer realisti sch of abstract tekenen en schilderen. We behandelen onder andere verhoudingen, perspecti ef, 
licht en het mengen van kleuren. Na één of twee opdrachten (indien gewenst meer) ben je vrij om je 
eigen onderwerp te kiezen. Naast techniek is er dus genoeg ruimte om je eigen creati viteit te gebruiken. 
Of je nu graag bloemen, dieren mensen of abstract wilt schilderen… alles kan. Deze cursus bestaat uit 12 
lessen. Kom gerust een keer vrijblijvend kijken, maar geef dit wel door via cursusbureau@maatvast.nl of 
telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Ook het e-mailadres voor de defi niti eve 
aanmelding.

wo 10:00 - 12:00 uur  
€ 29,12 p/m



BURGERVEEN

Dorpshuis Marijke, Oude Venneperweg 24, 2154 MG  Burgerveen

MBVO Combi Fit

Cursusnummer 204.010.466
Bewegen is gezond en ook leuk om samen te doen. Heerlijk werken aan je conditi e. En, zoals u weet, 
bewegen wordt steeds belangrijker bij het ouder worden! In de cursus wordt aandacht besteed aan de 
juiste lichaamshouding (oefeningen voor de rug, nek, schouder, motoriek en balans). Er wordt gebruik 
gemaakt van diverse materialen. Ook de oudere jongeren onder ons zijn van harte welkom! Na dit uur 
bent u weer heerlijk FIT. Kom gerust een keer vrijblijvend kijken en of meedoen, maar geef dit wel door via 
cursusbureau@maatvast.nl of telefoonnummer 023 82 00 669 bereikbaar tussen 9:00 - 12:00 uur. Ook het 
e-mailadres voor de defi niti eve aanmelding.

di 10:00 - 11:00 uur  
€ 12,85 p/m



Gegevens deelnemer

 Voorlett ers 

 Tussenvoegsel  

 Achternaam 

 Voornaam  

 Geslacht 

 Geboortedatum 

 Straatnaam en huisnummer 

 Postcode  

 Plaatsnaam 

 Telefoonnummer thuis 

 Telefoonnummer mobiel 

 Telefoonnummer noodgevallen 

 E-mailadres 

 Wilt u op de hoogte worden 
 gehouden van onze acti viteiten
 (per mail)? 

Inschrijff ormulier cursussen 
Graag invullen in bloklett ers. Het inschrijff ormulier stuurt u op naar 
Sti chti ng Maatvast, t.a.v. Het Cursusbureau, Postbus 166, 2130 AD Hoofddorp
Of u kunt het bij een van onze locati es afgeven aan de beheerder.
Vergeet u niet een postzegel te plakken. 
U kunt zich ook inschrijven via de website: www.maatvast.nl
Neem met vragen telefonisch contact op via telefoonnummer: 023- 8200669

✁



Geeft  zich op voor

 De cursus/acti viteit 

 Code

 Op (dag) 

 Om (ti jd)

 In gebouw

 Startdatum

 Cursuskosten

 Wilt u bij overboeking op de 
 wachtlijst geplaatst worden? 

 Gegevens betaling

Door ondertekening van het inschrijff ormulier, machti gt u Sti chti ng Maatvast 
 tot wederopzegging het verschuldigde cursusgeld automati sch af te schrijven 
 van uw bank- of girorekening.

 IBAN-rekeningnummer 

 Ten name van 

 Plaats 

 Datum 

 Handtekening

✃






