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Arctic Circle

Sportnieuws

Volg Bruce Parry tijdens
zijn fascinerende reis
naar de poolcirkel

Komende week sluit de
inschrijving voor voetbaltransfers. Al het actuele sportnieuws hierover leest u direct
en 24/7 op onze website.

www.deweekkrant.nl/webwinkel

www.goudsepost.nl

Verrassend GSV

Vergeten dieren
in Gouda
Gouda

De grootste verrassing op
voetbalgebied komt van GSV
aan de Sportlaan. Komend
competitieseizoen komt de
bijna honderdjarige Goudse
club uit met een compleet
nieuw zaterdagelftal onder
leiding van Theo van Eck.

u Marianka Peters
U Gouda
Nadat de zondagafdeling heeft
besloten alleen recreatief door
te gaan, krijgt GSV met een
zaterdagafdeling nieuw leven
ingeblazen. Grote initiators van
GSV zaterdag zijn Theo van
Eck en Chris Langeveld van
ONA. “GSV is altijd een mooie
club geweest, maar helaas de
laatste jaren met een slecht
imago,” vertelt Langeveld, die
in het verleden zelf vijf jaar
bij GSV heeft gespeeld. “Wij
willen dit imago met een heel
nieuw team verbeteren.” Inmiddels hebben zich al 36 voetballers aangemeld, waarvan elf van
A1 en het tweede van ONA en
een aantal van Gouda zaterdag.
“Het is niet uit onvrede dat ik

Theo van Eck en Chris Langeveld bij hun nieuwe club.
FOTO: MARIANKA PETERS

weg ga bij ONA, maar dit is
voor mij een enorme uitdaging
om een heel nieuw team op te
bouwen. Bovendien heb ik een
gezin en wil ik liever op zaterdag voetballen.” Volgens trainer
Theo van Eck wordt de vraag
naar zaterdagclubs steeds groter. “Er is de laatste jaren nogal
wat veranderd. Die jongens
willen allemaal graag stappen
op zaterdagavond, maar dat
kan nauwelijks als je op zondag
moet spelen. Toen we met het

plan kwamen, meldden zich al
heel snel jongens aan.” Bij de
selectie is Van Eck niet over één
nacht ijs gegaan. “Als je bij ons
wilt spelen, moet je er wel wat
voor doen, zoals altijd de trainingen volgen. Ja, en dan vallen
er al snel een aantal af. Maar het
elftal is nu goed in evenwicht en
ik heb er alle vertrouwen in de
zaterdagafdeling op een goede
manier verder uit te bouwen.”
Komend seizoen komt GSV zaterdag uit in de vierde klasse.

Honderden vergeten dieren
liggen vanaf 7 juni op digitaal straat in Gouda. Met de
App Repudo voor de smartphone kunnen ze ‘gered’
worden. Als de vinder op 19
juni naar de Dierenbescherming Vergeten Dierentocht
gaat, maakt hij kans op een
van de vele prijzen.
Met de Nederlandse App
Repudo, kunnen mensen
een digitaal pakketje neerleggen op de plek waar ze zijn.
Dat kan een tekstbestandje
zijn, een foto, etc. Anderen
met dezelfde App kunnen
dat pakketje oppakken, maar
alleen als ze fysiek op de plek
zelf zijn.
De Dierenbescherming gebruikt nu deze App om aandacht te vragen voor mishandelde dieren, proefdieren en
dieren uit de bio-industrie.
Vinders kunnen de vergeten dieren naar de Vergeten
Dierentocht in Warmond
brengen. Deelnemers aan
de tocht maken dan kans
op vele prijzen. Voor meer
informatie: www.repudo.
com en www.vergetendierentocht.nl/rijnland

DONK kan het nog steeds
niet bevatten
Voor het eerst in de geschiedenis heeft DONK vorige
week promotie naar de eerste klasse bereikt.
“Het is een triomf van een
collectief,” meldt de PRcommissie. “DONK heeft
de vruchten geplukt van een
beleid dat al een aantal jaren
geleden in gang is gezet en
Jack Harmsen verdient een
groot compliment voor de
tomeloze energie die hij gestoken heeft in het bevorderen van de teamgeest.

Zijn manschappen gingen voor
elkaar door het vuur. Dat hij
op meer dan voortreffelijke
wijze geassisteerd is door zijn
staf, bestaande uit de hulptrainers John Olsthoorn en Harry
van der Pouw, de leiders Mark
Lugthart en Harry Honkoop,
verzorger Fred Klomp en hersteltrainer Pepe Gomez behoeft
geen betoog.
Ook elftalmanager JoberThoen
en grensrechter Matthijs Meijer
verdienen hun deel van het succes ten volle.”

DONK nog altijd in feeststemming

Advertorial

Kwikstaart opent haar deuren!
Kindercentrum heeft ruime opvang!
Quadrant kindercentra opent
op 23 juni officieel de deuren
van kindercentrum Kwikstaart. Op deze vernieuwde,
zelfstandige locatie biedt
Quadrant moderne kinderopvang voor kinderen van 2
tot 13 jaar. Er is dagopvang,
buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, een lunchclub
en vakantieopvang. Een
prachtige plek waar de kinderen het naar hun zin hebben.

U Gouda
Het bestaande gebouw aan De
Kempenaerstraat is geheel vernieuwd en er is een grote ruimte
bijgebouwd. Zo is een mooi en
licht gebouw ontstaan, dat door
Quadrant op een moderne manier is ingericht. Voor de dagopvang is gekozen voor rustige
kleuren, maar op de bso zijn
de kleuren lekker pittig. Er zijn
speelhutten en een speelhuis
gemaakt, waar de kinderen zich
kunnen terugtrekken. Buiten
op het speelplein bevindt zich
de grootste zandbak van alle
locaties. Andere bso-groepen
komen speciaal voor de zandbak naar de Kwikstaart! De
locatie is ideaal voor kinderopvang. De Kwikstaart ligt centraal in Gouda en rondom het
kindercentrum is veel groen te
vinden. Er is een speeltuin één
straat verderop, een voetbalveld
en het Heempad. Na de zomer

wordt ook de buitenruimte nog
opnieuw ingericht.
Op het nieuwe kindercentrum
werkt een creatief team, dat
streeft naar kinderopvang van
een hoge kwaliteit. Zij weten
wel raad met de nieuwe ruimtes en speelmogelijkheden. De
medewerkers koken vaak met de
kinderen in de prachtige keuken
en organiseren veel creatieve activiteiten. Door de diverse achtergronden van de teamleden
is dat helemaal niet moeilijk,
er is inspiratie genoeg. Toneel,
drama, muziek maken of knutselen komen regelmatig aan

Kinderen kunnen
zelf kiezen
waaraan ze mee
willen doen
bod. De kinderen kunnen zelf
kiezen waar ze aan mee willen
doen. Het team van Kwikstaart
is ook heel milieubewust. Oude
spulletjes worden bijvoorbeeld
niet weggegooid, maar samen
met de kinderen opgeknapt. Er
wordt ook een moestuin aangelegd. De medewerkers verzorgen alles tot in de puntjes.

Plek voor jong en oud
Kindercentrum Kwikstaart
biedt dagopvang voor jong en
oud. Er is hele en halve dagopvang voor kinderen van 2 tot 4
jaar, voorschoolse en (verleng-

de) naschoolse opvang voor
kinderen van 4 tot 13 jaar en
vakantieopvang. Er is ook een
gezellige lunchclub voor kinderen die tussen de middag komen
eten. Ze worden opgehaald uit
school, eten hun boterham op
de Kwikstaart en worden nadat ze lekker hebben gespeeld
weer naar school gebracht. Zo

is het van 7.00 uur tot 18.00
uur een gezellige drukte in het
kindercentrum. Er zijn nog
verschillende plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie:
plaatsingsmedewerkster Esther
Wijma (op maandag, dinsdag
en vrijdag), telefoonnummer
0182-696116 of info@quadrantkindercentra.nl.

Feestelijke opening
De officiële opening van kindercentrum Kwikstaart vindt
plaats op donderdag 23 juni van 17.00 tot 19.00 uur. Er zijn
veel leuke activiteiten, zoals schminken, oud-Hollandse spellen en pannenkoeken bakken. Iedereen die benieuwd is naar
het nieuwe kindercentrum van Quadrant is welkom. Het
adres is: De Kempenaerstraat 2, 2805 SC Gouda.

