Goudse Zaken
Bouw Rode
Dorp van start
Gouda

In 1915 bouwde het
Volksbelang 69 eengezinswonignen in tuindorpstijl
rond de Kanaalstraat. Bijna
een eeuw later herhaalt de
geschiedenis zich: Mozaiek Wonen ontwikkelt op
dezelfde locatie van het
voormalige Rode Dorp
vrijwel hetzelfde aantal
eengezinswoningen, wederom in de karakteristieke
tuindorpstijl. Gisteren werd
de eerste paal geslagen voor
de bouw van de in totaal
67 koop- en huurwoningen
in Parkwijk, zoals de wijk
vanaf nu wordt genoemd.

Eurojackpot
bij Primera
Gouda

Vanaf vorige week verkoopt
Primera Herman Kok de
loten van een nieuw kansspel: Eurojackpot. Dit is
een nieuw Europees kansspel. Eurojackpot kenmerkt
zich als een kansspel waarmee je kans maakt op hoge
geldprijzen. De jackpot kan
oplopen tot maar liefst 90
miljoen euro en dat is voor
het eerst in de Nederlandse
kansspelgeschiedenis.
Eurojackpot heeft elke vrijdagavond een trekking. Een
lot kost 2 euro. Het bedrag
van de Jackpot start op 10
miljoen euro. Wanneer er
genoeg mensen meedoen,
stijgt de Jackpot tot 90 miljoen euro. Als hij na twaalf
keer niet valt, valt hij zeker
de dertiende keer. Primera
Herman Kok ligt aan de
Korte Groenendaal 26.

Inzetten op betere overgang onderwijs
In de nabijheid van huis en
school biedt Quadrant Kindercentra professionele opvang
voor kinderen van 0 tot 13
jaar. Al spelend worden
kinderen op een nieuwe fase
voorbereid, met aandacht
voor de doorlopende ontwikkeling die zij doormaken.

u Redactie
U Gouda
Er zijn maar liefst 17 locaties
in Gouda, zodat Quadrant een
totaalaanbod in (bijna) elke
wijk kan bieden.
In kindercentrum de Kwikstaart in Gouda-Noord komen
kinderen van alle leeftijden
samen. De jonge kinderen
gaan naar de dagopvang of
peuterspeelzaal, de oudere
kinderen naar de voorschoolse
en naschoolse opvang (bso - 4
tot 13 jaar).
Baby’s tot achtste-groepers
worden op één locatie opgevangen. Zo raken ze al jong
vertrouwd met de locatie,
de andere kinderen en de
begeleiders. Voor ouders is het
handig dat ze hun kinderen op
één locatie kunnen brengen en
ophalen.
Gaat het kind na de dagopvang op de Kwikstaart naar
een school in Gouda-Noord?
Dan heeft het gegarandeerd
plek op de bso van de Kwikstaart, zonder wachtlijst.
Elke leeftijdsgroep heeft zijn
eigen ruimte. De dagopvang
ligt in een rustige hoek van
de Kwikstaart. Vanuit deze
beschermde plek kunnen
de kleinsten de grote wereld
buiten gaan ontdekken wan-

Quadrant zet met uitwisselingsprogramma in op betere overgang naar het onderwijs.
FOTO: PR

Spelen en
leren voor
kinderen van
0 tot 13 jaar
neer zij er aan toe zijn. Aan het
einde van de middag, als de
grote kinderen uit school komen, is het een gezellige boel
op de Kwikstaart. Door de inzet van verschillende ‘coaches’
verloopt het geheel in goede
banen. Er is een activiteiten-

coach, een buitencoach en een
binnencoach. De kookcoach
duikt met een aantal kinderen
de mooie keuken in om te kokkerellen. Op de kinderopvang
kun je spelen maar ook leren.
Quadrant werkt op een aantal
locaties met een programma
voor Vroeg- en Voorschoolse
educatie.
Speciaal opgeleide pedagogisch medewerkers versterken
met dit programma de taalontwikkeling en algemene ontwikkeling van jonge kinderen. Het

Van tegenslag naar succes
Vijf jaar lang werd er gesteggeld over de nieuwbouwuitbreiding van Driestar
Educatief. Afgelopen donderdag kon dan eindelijk de
eerste paal worden geslagen
voor de uitbreiding en de
studentenappartementen.

Aangifte voor inkomstenbelasting moeilijk voor jongeren
Aangifte doen voor de inkomstenbelasting vinden jongeren
extreem moeilijk. Volgens de
Belastingdienst is het ernstig
gesteld: ieder jaar wordt er
52 tot 78 miljoen euro niet
door jongeren teruggevraagd.
Jongeren vinden aangifte doen
lastig, of ze weten niet dat het
kan; onder MBO-scholieren
weet zelfs een kwart niet dat
er recht is op belastingteruggaaf. Frits Kok, die als
belastingconsulent studenten
en jongeren ondersteunt in
hun aangifte, vindt dat echt
zonde: “Aangifte doen voor

u Marianka Peters
U Gouda
Aanvankelijk zou naast de
locatie van Driestar Educatief
aan de Burgemeester Jamessingel een groot parkeerterrein worden aangelegd en de
nieuwbouw aan de Spoorzone
worden gerealiseerd. Maar
vanwege de vele maatregelen
die noodzakelijk waren om
de veiligheid te waarborgen,
is uiteindelijk gekozen voor
het omgekeerde scenario.
Inmiddels is het parkeerterrein aan de Spoorzone volop
in gebruik. “Dit was ook hard
nodig,” stelde Rens Rottier
van het bestuurscollege van
Driestar. “Naast fulltime
leerlingen bieden wij voor zo’n
vijfhonderd volwassenen deeltijdonderwijs. Jarenlang heeft
dit voor de nodige parkeerproblemen gezorgd. Dat is nu
opgelost.” Donderdag werd het
startsein gegeven voor de forse
uitbreiding van Driestar Educatief. Hierin wordt naast de
educatheek, waarin bibliotheek
en digitale media beschikbaar
is voor de leerlingen, ook de

resultaat is dat de kinderen
beter zijn voorbereid op hun
schoolloopbaan.
Hierop voortbordurend start
Quadrant een nieuwe vorm
van samenwerking in GoudaNoord.
Leerkrachten van de basisschool en pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal
wisselen van locatie om van
elkaar te leren.
Hierdoor zal Quadrant de
overgang naar de basisschool
nog beter kunnen begeleiden.

Met vereende krachten wordt de feestelijk gekleurde rood-wit-blauwe heipaal in de grond
geslagen, waarna de bouwplaats werd overspoeld met confettiregen. FOTO: MARIANKA PETERS
onderwijsadviesdienst van
Driestar ondergebracht. Nu
is deze dienst nog gevestigd in
Ridderkerk. “Straks hebben
we alles onder één dak en is er
meer en gemakkelijker afstemming en uitwisseling mogelijk
van de theorie (hogeschool)
en praktijk (onderwijs- en
managementadvies).”
Naast het schoolcomplex start
Mozaïek Wonen met de bouw
van 121 studentenappartementen, bestemd voor Driestarleerlingen. Deze eenkamerappartementen hebben allen een

eigen badkamer en keukenblok. Het appartementencomplex wordt in zijn geheel
door Driestar gehuurd van de
woningcorporatie. “Dit wordt
een prachtig studentencomplex,” stelde Mozaïek Wonendirecteur Peter de Klerk. “We
onderzoeken trouwens ook
andere vormen van jongerenhuisvesting. Dat zou kunnen
door kantoren om te bouwen
en er zijn ook al geluiden voor
het plaatsen van containercabines.” Duidelijk merkbaar is
De Klerk van dit laatste geen

voorstander. “Ik wil blijven
pleiten voor voldoende
kwaliteit. Als kwaliteit niet
belangrijk was hadden we
de jongerenflats aan de
Erasmusstraat en Turfsingel niet hoeven te slopen.”
Zodra de studenten hun
intrek hebben genomen in
hun nieuwe woning, wordt
het huidige internaat van
Driestar Educatief, iets
verderop, gesloopt. Naar
verwachting zal de oplevering van de nieuwbouw ein
2013 plaatsvinden.

Meer informatie
Wilt u meer informatie
over opvang voor uw
kind bij Quadrant Kindercentra? Wij nodigen
u graag uit op één van
onze vijf kindercentra
voor dagopvang, twee
peuterspeelzalen of
13 bso-locaties. Kijk
op www.quadrantkindercentra.nl voor de
adresgegevens of bel ons
hoofdkantoor: 0182 689
896.

scholieren en studenten willen
wij graag makkelijker maken.
Met vijf vragen rekenen we
voor je uit wat je terug kunt
krijgen, en dan kun je ervoor
kiezen ons je aangifte in te
laten dienen.” Kok hekelt de
aanpak van de fiscus. “Dit jaar
zou men zich extra inzetten
om jongeren te helpen aangifte
te doen. Die ambitie blijkt nu
een wassen neus, als je ziet wat
voor website daarvoor gemaakt
is.” Kok grinnikt: “Ik snap
het wel hoor, jongeren krijgen
gemiddeld 300 euro terug. Die
houden ze liever in de zak!”

Service atelier groeit
naar atelier XL
In het Service Atelier, onderdeel van Juwel Art & Ribelli
aan de Lange Tiendeweg
wordt hard gewerkt om het
atelier uit te breiden voor nog
meer service, ontwerp, nieuwe
grote collectie horloges met
gerenommeerde merken,
verrassend nieuwe merken,
sieraden en nog veel meer.
Nauwelijks drie jaar naar de
opening blijkt dat het Service
Atelier een uniek concept is in
de regio, waarbij de eeuwenoude ambacht van goudsmid
en horlogemaker in een nieuw
jasje is gestoken. Dat jasje is

inmiddels te klein geworden.
Vanaf 30 maart gaan de deuren van het vernieuwde Service
Atelier XL weer open voor
het publiek. In het Service
Atelier kunt u kennis maken
met het vak van de goudsmid
en horlogemakerdoor mee te
kijken hoe de smeden aan de
sieraden werken. Jos van Beek
is de eigenaar van Juwel Art &
Ribelli en het Service Atelier
XL. Als afgestudeerd meester
goudsmid en juwelier is hij een
gerenommeerd ondernemer
met veel kennis die hij graag
met zijn klanten deelt.

