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De nieuwe Kia Rio.
Voor de tijd van je leven.

Gem. brandstofverbruik: 4,1 – 6,1 l/100km, 24,4 – 16,4 km/l. CO2-uitstoot: 94 - 140 g/km.
Genoemde actie en bijbehorende consumentenadviesprijs zijn geldig voor de Kia Rio met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 31-03-2017 en uiterste registratiedatum van 30-04-2017. Het genoemde voordeel bestaat uit € 500,- productvoordeel (alleen op de First Edition) en een 
inruilvoordeel dat kan oplopen tot € 750,-. De First Edition is beschikbaar zolang de voorraad strekt. Genoemde prijs is inclusief btw/bpm en kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, 
recyclingsbijdrage, leges, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. Prijs is excl. metallic lak. Het private lease-aanbod wordt u gedaan door Kia Autolease en betreft een product gecertificeerd door Stichting Keurmerk Private Lease. De getoonde prijs betreft een vanaftarief 
gebaseerd op een looptijd van 60 maanden in combinatie 10.000 km per jaar en ten minste 6 schadevrije jaren. Het product bevat alle componenten zoals voorgeschreven door Stichting Keurmerk Private Lease. Kosten voor onder andere wassen, brandstof en eventuele updates van een eventueel navigatiesysteem 
zijn niet inbegrepen. Deze actie is alleen geldig op voorraadmodellen, zolang de voorraad strekt en is geldig t/m 31-03-2017. Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Het is tijd om te doen waar jij zin in hebt.
Dit is de tijd om te leven zoals jij wilt. Ga erop uit. Ontdek nieuwe dingen. De nieuwe Kia Rio gaat overal met je mee. Met zijn sportieve lijnen, aantrekkelijke 
design en krachtige 1.0 turbomotoren is hij moeilijk te weerstaan. De nieuwe Rio is verkrijgbaar met de laatste Drive Wise technologie voor maximale veiligheid 
en rijplezier. Daarnaast ben je met Android AutoTM en Apple CarPlayTM onderweg net zo verbonden als thuis. Je rijdt al een Kia Rio vanaf € 15.735,-. Je voordeel 
kan tijdelijk oplopen tot € 1.250,-. Kom nu naar de showroom en probeer ‘m zelf.

Vanaf € 15.735,-
Private lease vanaf € 259,- p/m

Weten wat uw auto waard is?
Ga naar www.kia-schelluinen.nl en doe de gratis 

Autobedrijf Van Muijlwijk
Sportlaan 1D, Schelluinen, Tel. (0183) 621 710
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Een aandeel in elkaar

Meld jouw club voor 13 maart 2017 aan via www.rabobank.nl/av

Doe mee met de Rabobank Clubkas Campagne en verdien geld voor jouw club. Rabobankleden

stemmen tussen 28 maart en 11 april en verdelen zo 100.000 euro onder de clubs die meedoen.

Bekijk de voorwaarden voor deelname op www.rabobank.nl/av.

Kom in actie!

Rabobank Clubkas
Campagne.

Verdien geld voor
jouw club.

0185056.indd   1 28-2-2017   8:52:29



Lees in onze sportkrant meer over bovenstaande verenigingen en dansscholen
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In 1989 werd de Stichting Caribabad 
opgericht. Het gloednieuwe subtropi-
sche zwemparadijs Caribabad was toen 
nog de enige accommodatie onder het 
bewind van de stichting. Vier jaar la-
ter kwam daar verandering in met de 
realisatie van sporthal Oosterbliek in 
Gorinchem Oost. Vanaf dat moment ging 
Stichting Caribabad door het leven als 
de Stichting Gorinchemse Sportaccom-
modaties (SGS). 

Ook in de jaren daarna bleef de SGS 
volop in ontwikkeling. In 1995 werd de 
stichting wederom uitgebreid. De bestaan-
de van Rappardhal in de Gildenwijk werd 
toegevoegd aan de exploitatie van de 
SGS. In 2012 vond de laatste uitbreiding 
van de stichting plaats. De nieuwgebouw-
de en rolstoelvriendelijke sporthal de 
Hoefslag in de Haarwijk werd dat jaar in 
gebruik genomen. 

De uitbreiding van de SGS was essentieel 
om in te spelen op de vraag vanuit vereni-
gingen en het onderwijs om voldoende bin-
nensport faciliteiten aan te bieden in Gorin-
chem. Tevens moesten de accommodaties 
voldoen aan de wensen en behoeften van 
de sporters. Dit was ook een belangrijke 
reden om de verouderde van Rappardhal 
in 2012 te slopen en een fonkelnieuwe 
sporthal te realiseren in het Gildenplein. 

Met de huidige sportaccommodaties ver-
vult de SGS een belangrijke rol binnen de 
Gorcumse sport. De stichting voldoet in 

haar missie, alle inwoners van Gorinchem 
voorzieningen te bieden om te sporten in 
een duurzame en veilige omgeving. Van 
basketbal tot waterpolo en van rolstoelhoc-
key tot dansen vinden plaats in één van 

de sportaccommodaties. Ook het basis -en 
voortgezet onderwijs maakt volop gebruik 
van de accommodaties om gymlessen te 
verzorgen. De SGS is zelf verantwoorde-
lijk voor de zwemactiviteiten van jong en 

oud, zoals de ABC zwemlessen voor de 
jeugd en volwassenen uit Gorinchem en 
omstreken. 

Naast het faciliteren in binnensportvoorzie-
ningen is de SGS ook maatschappelijke 
betrokken bij haar vaste huurders en de 
Gorcumse binnensport. Deze editie van 
de SGS Sportkrant is daar een mooi 
voorbeeld van. Alle vaste huurders van de 
stichting krijgen hierin de kans om hun ei-
gen vereniging te promoten. In de accom-
modaties wordt deze kans voor promotie 
ook aan de verenigingen geboden via 
de informatieschermen in de entreehallen. 
Bovendien zet de SGS zich ook in voor 
initiatieven vanuit andere organisaties. De 
stichting is een trouwe bezoeker van de 
Gorcumse sportcafés en heeft zich aange-
sloten bij meerdere projecten vanuit Go-
rinchem Beweegt. Naast deze vertrouwde 
samenwerking zijn er het afgelopen 
periode mooie samenwerkingsverbanden 
ontstaan met Gorcumse organisaties zoals 
de Proxsys Cup, Merwede Triathlon en 
Lady’s Sport. 

In de toekomst blijft de uitdaging om 
alle inwoners van Gorinchem op een 
prettige manier te laten sporten in onze 
accommodaties. Ook zal de stichting zich 
maatschappelijk blijven in zetten voor de 
Gorcumse sport. Nauwe samenwerkin-
gen met de verenigingen, het onderwijs 
en de gemeente Gorinchem zullen hier 
de leidraad in worden. Meer informatie: 
www.sporthalgorinchem.nl

Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties, 
partner van de Gorcumse binnensport

Om de verenigingen en het onderwijs een hygiënische en veilige sporthal te bieden, zijn 
onze sporthalbeheerders van onkenbare waarde. De beheerders houden zich als gast-
heer of gastvrouw mede bezig met het schoonmaken van de accommodaties of leveren 
van eerste hulp bij een ongeval tijdens het sporten.  (Op de foto ontbreken een aantal 
collega-beheerders)

ColofonColofon Uitgeverij: 
www.zpress.nl

Drukkerij:
www.zpressprint.nl

Acquisitie:
David Ruane

Vormgeving:
Made By Elands

Verspreidingsgebeid:
huis-aan-huis in Gorinchem 

Oplage:
15.000 stuks

SGS
Bataafsekade 8
4204 AX Gorinchem 
0183 - 62 39 11
info@stgor.nl c r e a t i e v e  v o r m g e v i n g



www.mremietankvaart.nl
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 Papland Boezem 5 | 4206 CA Gorinchem | T 0183-62 0612 | M 06-54224338 | www.aircoservicerozendaal.nl

AIRCO SERVICE ROZENDAAL is gespecialiseerd 
in auto-airconditioning en heeft al sinds 1997 
ervaring in personenauto's, vrachtauto's en land-
bouwmechanisatie.
Wilt u meer weten over auto airco's of wat Airco 
Service Rozendaal voor u kan betekenen? Maak 
dan een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.
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Volleybalvereniging de Meteoor, 
op een leuke en gezellige
manier in een team sporten

G.H.V. Achilles, klein maar fi jn 
en buitengewoon gezellig
Bij de Gorinchemse Handbal Vereniging Achilles 
kan je al 45 jaar van jong tot oud terecht om te 
handballen. Binnen onze kleine vereniging, waar 
gezelligheid en vriendschap voorop staan, beoefe-
nen wij met veel passie onze prachtige sport. 

Een logisch gevolg hiervan is dat G.H.V. Achilles 
beschikt over een groot aantal actieve vrijwilligers, 
die allemaal een steentje bijdragen aan de vereni-
ging. Naast de trainingen en wedstrijden worden 
er ook leuke activiteiten zoals een (jeugd)kamp, 
feestavonden, toernooien en spookavonden geor-
ganiseerd. Het is namelijk van groot belang dat we 
plezier met elkaar hebben. 

Dat plezier beleven wij ook aan de trainingen op 
de woensdagavond en aan de wedstrijden tijdens 
het weekend. Onze jeugd speelt op de zaterdag 
en alle andere wedstrijden vinden plaats op de zon-
dag. Net als bij andere sporten is er bij het hand-
ballen ook een verschil tussen het jeugd handbal en 
het volwassen handbal. 

Alle kinderen tot en met 12 jaar vallen onder het 
jeugd handbal en daar binnen zijn de regels per 
categorie aangepast om het spel beter te laten aan-
sluiten bij de belevingswereld en bewegingsdrang 
van de kinderen. Plezier en veelzijdig bewegen 
staan centraal, daarbij werken de verschillende 

speelwijzen van de F-, E- en D jeugd stap voor stap 
richting het volwassen handbalspel. 

Bij het handbal voor volwassenen speel je met zes 
spelers en één keeper in een veld van 20 meter 
breed en 40 meter lang. De spelers mogen voortdu-
rend door wisselen tijdens de 2 x 30 minuten duren-
de handbalwedstrijd. Een leuke variatie aan onze 
sport is dat wij in de winter binnen handballen en 
in de maanden maart tot en met september buiten 
handballen. In de winter spelen wij in alle drie de 
Gorcumse sporthallen en tijdens het buitenseizoen 
op ons eigen complex aan de Bataafsekade (naast 
Unitas). 

Het is jullie misschien ook wel opgevallen, maar 
handbal is een sport in opkomst die binnen Neder-
land fl ink aan de weg timmert. Tijdens de laatste 
Olympische spelen en het afgelopen EK werd 
dit duidelijk door de knappe prestatie van onze 
Nederlandse handbaldames. Op dit succes liften 
alle handbalverenigingen van Nederland mee en 
dat proberen wij met Achilles ook vol te houden. 
Dus mocht je geïnteresseerd zijn in onze leuke en 
gezellige sport, kom dan een kijk nemen bij onze 
vereniging!

Meer informatie: www.ghvachilles.nl
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Niet voor niets is volleybal in Nederland de populairste 
zaalsport. We willen jou graag kennis laten maken met 
volleybalvereniging De Meteoor en je in de gelegen-
heid stellen om enige keren gratis en vrijblijvend mee te 
trainen. De Meteoor is een middelgrote vereniging met 
een recreantenafdeling, een wedstrijdafdeling en een 
jeugdafdeling. Er is dus altijd wel een team dat bij je 
past.

De recreantenafdeling
Deze grote enthousiaste groep traint en speelt in 
sporthal De Oosterbliek iedere dinsdag van 20:45 
– 22:15 uur. Na het aanleren en trainen van vol-
leybaltechniek worden er onderlinge wedstrijdjes 
gespeeld. Daarnaast kun je in een recreantenteam 
(mixed of heren) in een regionale recreantencom-
petitie gaan spelen. De thuiswedstrijden zijn altijd 
op dinsdag, uitwedstrijden kunnen op verschillende 
dagen zijn. Wanneer je niet iedere week kunt trai-
nen (of spelen), maar toch regelmatig wilt sporten 
en ook gezelligheid belangrijk vindt, dan is deze 
tak van volleybal een uitkomst! 

De wedstrijdafdeling
Het dameswedstrijdteam traint in de Oosterbliek, 
op dinsdag van 19:30-20:45 uur, het herenwed-
strijdteam van 20:45 – 22:15 uur, waarbij condi-
tie, baltechniek, teamtraining etc. aan bod komen. 
Met voor elk team een trainer proberen we de 
competitie-spelers zo goed mogelijk mee te laten 
doen in de competitie van de NeVoBo (regio Zuid).
De thuiswedstrijden worden op zaterdagmiddag in 
sporthal De Oosterbliek gespeeld. Wanneer je wat 
fanatieker wilt volleyballen, ben je bij de wedstrij-
dafdeling van harte welkom.

De jeugdafdeling
De jeugdafdeling bestaat uit ca. 90 kinderen in de 
leeftijd van 6 tot 18 jaar die actief de volleybal-
sport beoefenen. De jeugd traint op dinsdag in De 
Oosterbliek in verschillende trainingsgroepen tussen 
17.00 uur en 20.45 uur. De thuiswedstrijden wor-
den gespeeld op zaterdagmiddag in sporthal de 
Oosterbliek. Een prachtig gezicht, al die kinderen 
die zo geconcentreerd met hun sport bezig zijn.

Naast al deze reguliere activiteiten organiseert De 
Meteoor elk jaar weer de nodige toernooien en an-
dere activiteiten, zoals een bedrijventoernooi, een 
familie-vriendentoernooi, een ouder-kind toernooi.

Stel het niet langer uit en kom eens mee trainen!

Extra bijzonder: Dit jaar bestaat de vereniging 60 
jaar en dat wordt in september gevierd met een 
spetterend jubileumweekend, waarin er voor elke 
leeftijdsgroep een leuk programma is. Ook oud-le-
den zijn welkom om met een reünie-toernooi mee 
te doen. Uitgebreide informatie over het 60 jarig 
jubileum vind je op onze website. 

Meer informatie: www.de-meteoor.nl

Sporthal reserveren? 
Wil jij met een groep vrienden een potje zaalvoet-
ballen of met je klas toch een extra keer trainen 
voor het schoolbasketbaltoernooi? Via ons reserve-
ringssysteem op www.sporthalgorinchem.nl kan je 
eenvoudig onze sporthallen huren. Ook de tarieven 
zijn terug te vinden op onze website. 
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De Waal Autogroep -  Bannepoort 4 - Gorinchem - T 0183-407555 - www.dewaalautogroep.nl

Alle merken 
bij elkaar 

‘Ontspan
thuis in je 

badkamer’

• Bouwmaterialen
• Sanitair 
• Tegels

Vlietskade 4002, 4241 WL Arkel
Telefoon: 0183 - 56 30 44, Fax: 0183 - 56 36 99, E-mail: info@buller-bouwmaterialen.nl
Wij zijn geopend: maandag - donderdag van 08.00 - 17.00 uur, vrijdag 08.00 - 20.00 uur, zaterdag 08.00 - 17.00 uur.

www.buller-bouwmaterialen.nl

Bouw en/of verbouwplannen?
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Met elkaar leven
� Van elkaar leren

Openbare basisschool voor faseonderwijs

Graaf Reinaldalala dldl

Top Naeffstraat 26
4207 MT Gorinchem

Tel. 0183-699029
info@graafreinaldschool.nl
www.graafreinaldschool.nl
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Openbare basisschool DE MERWEDONK
Merwedonk 4-6  |  4207 XB Gorinchem  |  Tel. 0183 68 11 00

directie@demerwedonk.nl  |  www.demerwedonk.nl
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Verenigingen en stichtingen uit de 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 
schrijven zich massaal in voor de 
Rabobank Clubkas Campagne. Al 
ruim 400 clubs schreven zich in. 
Directievoorzitter Martijn Spijk: ‘Op 
het gebied van cultuur, sport en 
maatschappij leveren wij graag een 
bijdrage. Deze campagne wordt elk 
jaar heel goed gewaardeerd.’ 

Leden beslissen
De Rabobank Clubkas Campagne 
is een jaarlijkse actie van Rabobank 
Alblasserwaard Vijfheerenlanden. De 
Rabobankleden krijgen elk vijf stemmen die 
ze mogen uitdelen aan hun favoriete club. 

Dit kan een mooi geldbedrag opleveren. 
Alle leden van de Rabobank ontvangen op 
dinsdag 28 maart per post een stemkaart 
met unieke stemcode. Zij kunnen van 28 
maart tot en met 11 april op hun favoriete 
club(s) stemmen.

Waardering
Annemieke Henke: ‘De Rabobank Clubkas 
Campagne versterkt de verbinding tussen 
vrijwilligers van verenigingen en stichtingen 
en de leden van de Rabobank.’ Annemieke 
hockeyt bij Rapid én is lid van de ledenraad 
van de Rabobank. 

Clubs in actie
De verenigingen en stichtingen krijgen 

de stemmen niet voor niks. Clubs doen 
veel moeite om hun deelname aan de 
campagne te promoten onder de leden 
van de bank. 
Deelnemers die de Rabobank Clubkas 
Campagne op een originele ludieke wijze 
promoten maken zelfs kans op een extra 
bijdrage.
 
Inschrijving sluit 13 maart
Verenigingen en stichtingen die 
actief zijn in het werkgebied van 
de bank én klant zijn bij Rabobank 
Alblasserwaard Vijfheerenlanden kunnen
zich tot 13 maart inschrijven via 
www.rabobank.nl/av. Uiteraard mits ze 
voldoen aan de voorwaarden.

Al meer dan 400 deelnemers voor
Rabobank Clubkas Campagne

Annemieke Henke en haar dochter Nina 
hockeyen allebei bij Rapid. Annemieke: 
‘De Clubkas Campagne is een mooie actie 
voor het verenigingsleven in de regio en 
past heel goed bij de Rabobank als lokaal 
betrokken bank.’
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 GHC Rapid, sportiviteit en gezelligheid 
voor alle hockeyliefhebbers

GKV Enomics, 
korfballen voor 
elkaar en met elkaar 
GKV Enomics = TOPNIVEAU 
Er zijn 545 korfbalclubs in ons land. Nederland is wereldkampioen korf-
bal, en in 59 landen wordt korfbal gespeeld. GKV Enomics is één van de 
verenigingen in de regio die op hoog niveau korfbal speelt

GKV Enomics = EEN ALLROUND SPORT
Korfbal = balbehandeling, snelheid, techniek, inzicht, samenwerking, en 
communicatie. Scoren en verdedigen, ondersteunen en rebounden; alle 
vaardigheden van het korfbal moet je (leren) beheersen. Een korfballer is 
een allround sporter die goed scoort in andere takken van sport.

GKV Enomics = GEMENGD
De enige sport waarbij meiden en jongens samen in het veld staan. Een 
extra dimensie en een extra uitdaging! Communicatie en samenwerking 
verplicht!

GKV Enomics = JONG EN OUD
Vanaf 3 jaar ben je al welkom bij GKV Enomics. Er wordt bij GKV Eno-
mics door 29 teams in alle leeftijdsklassen korfbal gespeeld. Ook hebben 
we een enthousiaste groep recreanten die geen wedstrijden meer spelen, 
maar nog wel graag trainen. Ook hebben we een G korfbalteam dat met 
veel passie korfbal speelt

GKV Enomics = WEDSTRIJD EN BREEDTEKORFBAL
Fanatiek en op het hoogste niveau? Dat kan, maar ook gezelligheid, 
lekker in beweging zijn en verenigingsgevoel zijn belangrijke pijlers bij 
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Ben jij behendig, een doorzetter, heb je een fl inke 
conditie, ben je een echte diehard en op zoek naar 
een leuke sport, denk dan eens aan hockey! Wist je 
dat hockey na voetbal de meest gespeelde teamsport 
is? Dat is natuurlijk niet voor niets. Hoe gezellig is het 
om samen met jouw team de sportieve strijd aan te 
gaan tegen andere hockeyteams. Lekker buiten op het 
hockeyveld, wel in weer en wind want hockey wordt 
vrijwel nooit afgelast. Zodra het ijzig koud wordt dan 
spelen we gewoon door in de zaal met zaalhockey. 

Een totaal ander spel en andere behendigheid, wat 
hockey een hele afwisselende sport maakt. Natuur-
lijk wordt er ook jaarlijks een ijshockeywedstrijd 
gespeeld wat de afwisseling aan hockeyvariëteiten 
compleet maakt. 

Voel je je aangesproken, dan is er de grandioze 
mogelijkheid om te komen proef hockeyen. Voordat 
je begint met hockeyen bij Rapid, of je nu al eerder 
gehockeyd hebt of voor het eerst kennis komt maken 
met de sport, je begint op de hockeyschool. Op 
de hockeyschool krijg je alle basisvaardigheden en 
de eerste regels van het spel aangeleerd. Zo kun je 
eens rustig bekijken of deze sport bij je past en be-
kijkt Rapid bij welk team jij zou kunnen aansluiten. 

Funkey Hockey
Voor de 4- en 5- jarige onder ons, is er de mogelijk-
heid om deel te nemen aan Funkey hockey! Tijdens 
Funkey hockey draait het vooral om plezier in be-
wegen. Met knotshockeysticks en ringhockeysticks, 
worden er leuke spelletjes gespeeld en deze lessen 
worden verzorgd door ervaren spelers van Heren 
1 en Dames 1. Het Funkey  hockey programma 
bestaat uit 8 trainingen op zondagochtend en 
zal weer starten op 19 maart 2017. Wil je meer 
informatie, dan kun je een mail sturen naar onze 
vereniging. 

Benjamins 
Wanneer je al 6 jaar bent, dan mag je direct 
beginnen bij de Benjamins. Je krijgt dan hockey-
training op zaterdagochtend, gezellig met leeftijd-
genootjes. Ook nu maak je kennis met de hockey 
basisregels en vaardigheden door de combinatie 
van sport en spel. 

Er valt natuurlijk nog veel meer te vertellen over hoc-
key en over onze vereniging en daarom nodigen 
wij iedereen graag uit om eens een kijkje te komen 
nemen op onze club. Vanaf zaterdag 18 maart 
wordt er weer buiten gespeeld. Wanneer u zich 
meldt bij de bar, dan is er altijd iemand aanwezig 
om u rond te leiden. Senioren kunnen informatie 
aanvragen om te vernemen wat er voor u op onze 
vereniging wordt georganiseerd. Jongste jeugd, 
junioren, senioren, iedereen is van harte welkom bij 
Rapid, kom eens langs om kennis te maken. 

Meer informatie: www.rapidmills.nl

GKV Enomics. Op elk sportniveau kun je 
aansluiten.

GKV Enomics = BINNEN EN BUITEN
De voordelen van buiten en binnen in 1 
sport. We starten het seizoen op het veld. 
Zodra het kouder en guur wordt spelen we in 
de zaal; in de lente gaan we dan weer naar 
het veld. We hebben een prachtige accom-
modatie voor veldkorfbal op Molenvliet; De 
nieuwe van Rappardhal ( voor trainingen en 
wedstrijden) en de Hoefslag (trainingen) zijn 
onze sporthallen in de zaalperiode.

GKV Enomics = IN ONTWIKKELING
We willen een open sportieve vereniging 
zijn waar iedereen zich welkom voelt en er 

respect is voor elkaar, voor teamgenoten, coa-
ches en scheidsrechters. We bouwen samen 
aan een sterk collectief waarin alle leden (en 
of ook hun ouders) een steentje bijdragen en 
iedereen zich thuis mag voelen. We staan 
open voor uw opmerkingen, vragen en initia-
tieven, en komen graag met u in contact.

Op de foto: Van links naar rechts Erik Mak 
Facilitair, Jos de Kock Technische zaken, Tif-
fany Pluggers nevenactiviteiten, Bert Blokland 
Financiën, Elza van Sluis Secretaris, Gerrit 
Lolkema Voorzitter, José Rosendal PR & com-
municatie en Wim den Besten Sponsoring.

 Meer informatie: www.gkv-gorinchem.nl
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Heveto  t. 0183 - 61 54 14
Vaart 7-c  f. 0183 - 62 75 95
4206 CC Gorinchem e. info@heveto.nlwww.heveto.nl

Compleet in gevelreiniging,
conservering, glasbewassing
en zonnepanelen!

Heveto biedt een compleet pakket op het 

gebied van glasbewassing, gevelreiniging, 

gevelconservering en het leveren en reinigen 

van zonnepanelen. Voor de juiste reinigings- 

of conserveringsmethode, afgestemd op uw 

specifi eke situatie, stelt Heveto een duidelijk 

plan samen. Een betrouwbaar advies dat past 

binnen uw budget. Heveto werkt bovendien 

met milieuvriendelijke methodes en is VCA 

gecertifi ceerd en heeft het OSB-keurmerk.

0184001.pdf   1 14-2-2017   11:34:29 0184012.pdf   1 27-2-2017   13:59:46
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15% KORTING OP NIEUWE COLLECTIE OP VERTOON VAN DEZE BON

Vlietskant 17 
4141 CK Leerdam
Telefoon: 06-30368538
sales@appeltjeleerdam.nl
www.appeltjeleerdam.nl

15% KORTING OP NIEUWE COLLECTIE OP VERTOON VAN DEZE BON

0185381.pdf   1 27-2-2017   13:03:30

Jongens en meisjes KLEUTERGYM 
RECREATIE TURNEN Wedstrijd turnen 

ACROGYMNASTIEK
AIRTUMBLING Freerunnen FIFTY FIT

Bewegen voor iedereen bij Gymnastiekvereniging OKK Gorinchem
Kijk op www.okkgorinchem.nl voor meer info of meld je aan via info@okkgorinchem.nl

GRATIS PROEFLES 
DOE MEE BIJ OKK GORINCHEM
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of sms ‘Casper’ naar 4333 en doneer daarmee 2 euro per sms

Ga naar www.supportcasper.nl

of sms ‘Casper’ naar 4333 en doneer daarmee 2 euro per sms

Ga naar www.supportcasper.nl

‘A L S  E R  I E D E R E  D A G  8  M E N S E N  S T E R V E N  
A A N  E E N  Z I E K T E ,  I S  H E T  T I J D  O M  B U I T E N  
D E  G E B A A N D E  P A D E N  T E  Z O E K E N ’ .
-Prof. Dr. CHJ (Casper) van Eijck-

Untitled-1   1 18-10-2016   9:24:11
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 Dance Studio Progress, alle
dansvormen voor jong en oud
Dance Studio Progress is al jaren een begrip in Gorinchem en de wijde omtrek. 
Bij ons kan je terecht voor alle vormen van dans. Streetdance, Hip-Hop, Break-
dance, Modern, Klassiek, Peuter- en Kleuterdans, noem maar op. Of je nu 3 
bent of 80 jaar, voor elke leeftijd en elk niveau is er wat wils. 

Uiteraard krijg je les van afgestudeerde docenten die zelf hun sporen in de dans-
wereld al hebben verdiend en omdat deze docenten altijd op de hoogte blijven 
van de nieuwste ontwikkelingen, ben je bij Progress aan het juiste adres om een 
allround danser te worden. Voor degene die net wat meer wil en kan, hebben 
we een talentenklas. 

Natuurlijk dans je naar een doel toe. Elk jaar heeft Progress weer een fantasti-
sche show in een uitverkochte Nieuwe Doelen, waar de leerlingen aan familie, 
vrienden en bekenden hun vorderingen laten zien. Nieuwsgierig? Kom dan 
langs voor een vrijblijvende proefl es. 

Meer informatie: www.progress-dance.nl 

 Footstap, Let your feet 
do the talking
Net als een vingerafdruk is een voetstap een unieke weergave van een persoon. 
Daarnaast geeft een voetstap richting en wijst het altijd vooruit. Dat zijn dan ook 
de drie pijlers van Footstap Tap, Dance & Training. Birgitta Jansen biedt vanuit 
Footstap unieke (dans)lessen, workshops en cursussen, die passen bij jouw koers 
en je helpen om een stap verder te komen. In je dansleven, je dagelijks leven of 
je persoonlijk leven: dat bepaal jij. 

Al jaren lang werkt Birgitta samen met Balletschool Papillon en neemt daar de 
kinderlessen klassiek ballet en FunKidZ voor haar rekening. Aan volwassenen 
geeft zij Ballet4Balance en Body&Mind Flow. Deze lessen worden gegeven in 
de balletruimte van Sporthal Oosterbliek. Op afspraak en op diverse locaties 
geeft Birgitta workshops tapdance, yoga en musical.

Meer informatie: www.footstap.nl

de balletruimte van Sporthal Oosterbliek. Op afspraak en op diverse locaties de balletruimte van Sporthal Oosterbliek. Op afspraak en op diverse locaties 
geeft Birgitta workshops tapdance, yoga en musical.geeft Birgitta workshops tapdance, yoga en musical.geeft Birgitta workshops tapdance, yoga en musical.

Krav Maga van der Holst, 
zelfverdediging voor een 
veilig gevoel
Sinds 2015 geeft Randy van der Holst Krav Maga lessen in Gorinchem. Langs 
de A15 kunt u al vanaf 2003 zijn lessen volgen op verschillende plaatsen (Leer-
dam, Sliedrecht en Alblasserdam). Krav Maga is een zelfverdedigingssysteem 
die vanuit je refl exen wordt opgebouwd met doelgerichte en eenvoudig aan te 
leren technieken. Vanaf 4 jaar starten de lessen en deze worden aangepast aan 
je leeftijd. Zo leren we in alle fases van ons leven, ons te verdedigen en te ver-
weren tegen negatieve en gewelddadige invloeden van buitenaf. 
Persoonlijk koos Randy in het verleden voor Krav Maga om zichzelf veilig te 
voelen op straat en in mensenmassa’s. De sport heeft hem geleerd zichzelf en 
anderen te beschermen en niet te verstijven in stressvolle situaties. Nieuwsgierig 
geworden? Iedere donderdag kunt u, de eerste keer gratis, komen ervaren wat 
Krav Maga inhoud. 

Meer informatie: www.kravmaga-zhz.nl 

JoytoDance, is dansen 
en plezier 
Mijn naam is Cécile van Triest en geef met veel passie les in verschillende dans-
disciplines voor alle leeftijden op diverse locaties in Gorinchem en omgeving. 
Onder andere peuterdans, streetjazzdance, klassiek ballet/spitzen en modern/
jazz vallen binnen het aanbod van JoytoDance.

Sinds 2008 geef ik op donderdagavond les in de dansstudio van de Van Rap-
pardhal in Gorinchem. JoytoDance is erg blij met deze mooie spiegelzaal en de 
prettige samenwerking met de SGS. Iedereen is bij ons van harte welkom voor 
een gratis proefl es! Dans is muziek, bewegen, leren, voelen, uitdaging, beleven 
en genieten. Dit zijn de sleutelwoorden van mijn lessen, waarbij hard werken, 
maar ook plezier hebben! 

Meer informatie: www.joytodance.nl

 Unlimited Aerobics,
fi t blijven op muziek met 
een gevarieerd programma 
Elke dinsdag en vrijdag kun je volop werken aan een fi t en sportief lijf in de 
Oosterbliek. Hier geeft Marjon Donjacour al meer dan 20 jaar vakkundig en 
met veel plezier les in pilates, step-aerobics en crosstraining. Elke les duurt een 
uur en je kan met zoveel lessen meedoen als je wilt. De trainingen zijn fl exibel te 
combineren. Elke twee weken is er een nieuwe workout dus krijg je steeds een 
gevarieerd programma op muziek. Neem gerust een keer een proefl es en voel 
welke training het best bij je past!

Naast de lessen in de Oosterbliek kun je op donderdag terecht in de gymzaal 
van het Omnia College en op maandag in de Bolderik in Sleeuwijk. 

Meer informatie: www.unlimitedaerobics.nl

 Balletschool Papillon, 
show your true colors
Al ruim 40 jaar verzorgt Balletschool Papillon onder leiding van Anja Rietveld dans- 
en balletlessen voor jong en oud(er) in Gorinchem. Sinds de bouw van Sporthal 
Oosterbliek is de bijbehorende balletstudio de thuisbasis van de balletschool. Van 
mini-theater tot hip hop, van showballet tot streetdance: iedere dansstijl komt bij 
Papillon aan bod. Kenmerkend voor de lessen is dat veel aandacht wordt geschon-
ken aan zowel danstechniek als podiumpresentatie. Niet voor niets heeft de school 
inmiddels een groot aantal leerlingen afgeleverd op beroepsopleidingen en in het 
professionele dansvak. Elk jaar wordt een grote leerlingenvoorstelling gegeven, 
waarbij alle leerlingen hun danskunsten laten zien. Daarnaast werken de show-
dansers van Papillon regelmatig mee aan grote Gorinchemse evenementen, zoals 
tentoonstellingen in het Gorcums Museum, het OpenRaamfestival en het Lingeha-
venconcert. Daarvoor worden speciale acts en choreografi eën ontwikkeld.

Iedereen is van harte welkom om een proefl es te komen volgen. Voor het comple-
te rooster kijk je op onze website of bel je naar 0183-625008.

Meer informatie: www.balletschoolpapillon.com

Onderstaande dansscholen en zelfverdedigingssporten maken gebruik van de balletruimte in de van Rappardhal (80 m²) of Oosterbliek (150m²).
In de balletruimten van de SGS zijn spiegelwanden aanwezig, hierdoor leent de ruimte zich perfect voor de hieronder genoemde activiteiten.

Laat je verrassen door de verschillende partijen en misschien wordt je enthousiast om mee te doen!



FYSIOTHERAPIE BETER
FYSIOTHERAPIE BETER

Fysiotherapie                                        

Arbeidsfysiotherapie                         

Oedeemtherapie

Sportfysiotherapie

DI-EET BETER

Voedingsadvies

Leefstijladvisering 

info@fysiotherapiebeter.nl
www.fysiotherapiebeter.nl

Kastanjeplein 11, 3381 LT Giessenburg, 0184-745906
Dependance Smakheul 5, 4201 HG Gorinchem, 0183-511493
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Sportpunt Lingewijk Gymzaal Herman de Ruyterstraat
Sport en Spel
Woensdag
• 13.00 - 14.00 uur (groep 1 t/m 4)
• 14.00 - 15.00 uur (groep 5 t/m 8)
SNS Gorcum Street Soccer
Dinsdag
• 15:15 - 16:45 uur (vanaf groep 7 of ouder dan 10 jaar)

Sportpunt Gorinchem-Oost Sporthal De Oosterbliek
Sport en Spel
Maandag
• 15.15 - 16.30 uur (groep 4 t/m 8) 
SNS Gorcum Street Soccer 
Donderdag
• 15.30 - 17.00 uur (groep 7 of ouder dan 10 jaar)

Sportpunt Wijdschild Gymzaal Traverse
Sport en Spel
Eerste donderdag van de maand
• 14.45 - 16.30 uur (groep 1 t/m 8)

Sportpunt Centrum Gymzaal ’t Heerenlaantje
Sport en Spel
Dinsdag
• 15.00 - 16.00 uur (groep 1 t/m 5)
• 16.00 - 17.00 uur (groep 5 t/m 8)
SNS Gorcum Street Soccer 
Woensdag
• 15.00 - 16.30 uur (vanaf groep 7 of ouder dan 10 jaar)

Sportpunt Haarwijk Gymzaal Johan van Egmondstraat
Sport en Spel
Donderdag
• 15.00 - 16.00 uur (groep 1 t/m 5)
• 16.00 - 17.00 uur (groep 5 t/m 8)

Sportpunt Stalkaarsen Brede School Schuttersplein & Dr. Hiemstralaan
Sport & Spel 
Maandag
• 15.00 - 16.00 uur (groep 1 t/m 5)
• 16.00 - 17.00 uur (groep 6 t/m 8)
Woensdag
• 13.00 - 14.00 uur (groep 1 t/m 5)
• 14.00 - 15.00 uur (groep 6 t/m 8)

Sportpunt Gildenwijk Sporthal Van Rappardhal
Sport en Spel
Dinsdag
• 15.00 - 16.00 uur (groep 1 t/m 5) 
• 16.00 - 17.00 uur (groep 5 t/m 8)
SNS Gorcum Street Soccer
Woensdag
• 15.00 - 17.00 uur (vanaf groep 7 of ouder dan 10 jaar)
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LINDERS
ASSURANTIE
CENTRUM

L inders Assurantie Centrum
Hein@ l indersassurantie.nl
Si l@lindersassurantie.nl

Burgstraat 30 | 4201 AC Gorinchem
T (0183) 635 366 
www.lindersassurantie.nl
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Op zoek naar een
hypotheek met
lage woonlasten?

Informeer bij ons kantoor!

Ook mogelijkheden voor:

•  HBO’er of hoger opgeleid
    zonder vaste aanstelling

•  Ambtenaar in proeftijd

•  Zelfstandig ondernemer
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Mildijk 109  |  4214 DR Vuren  |  Tel. 0183-661348
info@kinderkamer-vuren.nl  |  www.kinderkamer-vuren.nl

Ondersteunt het sportieve Gorinchem

kinderdagverblijf
peuteropvang

buitenschoolse opvang
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Gorinchem Beweegt, dichtbij 
sporten in de wijk

Proxsys League, zaalvoetbal 
voor Gorinchem en omstreken
De afgelopen jaren heeft zaalvoetbal aan popula-
riteit gewonnen in Gorinchem en omstreken. Het is 
dan ook erg prettig dat de Proxsys-league de afgelo-
pen jaren heeft kunnen groeien door het gebruik van 
meerdere sporthallen. 

Zo werd er een aantal jaar geleden alleen nog 
maar in de Oosterbliek gespeeld. Ondertussen 
zijn er al 3 senioren competities die verspreid zijn 
over alle drie de sporthallen. In alle competities is 
nu steeds plaats voor 12 teams, zodat iedereen 
op zijn eigen niveau kan spelen. Er wordt over het 
algemeen fanatiek gespeeld, maar vooral voor het 
plezier! Daarnaast zijn er ook twee jeugdcompetities 
in verschillende leeftijdscategorieën en zijn de plan-
nen voor een damescompetitie in een vergevorderd 
stadium!

Locaties
De competities worden onderverdeeld in 3 verschil-
lende niveaus, namelijk poule A, B en C. In poule 
A spelen de sterkste teams. Door een promotie/
degradatie systeem krijgen teams ook de kans om 
hogerop te komen. Poule A en B spelen afwisselend 
in de Oosterbliek en de Hoefslag. Wedstrijden zijn 
op donderdagavond en voornamelijk vrijdagavond. 
Poule C wordt in zijn geheel in de van Rappardhal 
gespeeld op de woensdagavond. Ook de jeugd-

competities vinden plaats in de van Rappardhal, 
maar dan op vrijdagmiddag.

Gezelligheid
Hoe fanatiek er ook gespeeld wordt, binnen de 
Proxsys-league draait het om gezelligheid. In alle 
sporthallen is dan ook een gezellige kantine aanwe-
zig voor de derde helft. Omdat veel teams al lang 
meespelen, kent men elkaar ondertussen redelijk 
goed en is er gezonde rivaliteit. We sluiten het 
seizoen dan ook altijd graag feestelijk af met een 
grote fi naleavond en gezellige prijsuitreiking waarin 
er nog even wordt teruggeblikt op het gespeelde 
seizoen.

Meedoen?
Lijkt het je leuk om mee te spelen met je vrienden-
ploeg of met het bedrijf waar je voor werkt? Neem 
dan gerust even contact met ons op voor meer infor-
matie. Ieder seizoen komen er weer enkele plekken 
vrij binnen de verschillende competities en voor de 
dames en jeugdcompetities hebben we altijd nog 
ruimte. 

Meer informatie: www.proxsys-league.nl
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In iedere wijk in Gorinchem is een zogenaamd sport-
punt te vinden. Hier kunnen kinderen en jongeren na 
schooltijd sporten en bewegen. Ze kunnen er kennisma-
ken met verschillende sporten. Zo ontdekken ze op een 
speelse wijze welke sport of beweegvorm ze het leukst 
vinden. Deelname is gratis en onder begeleiding van 
een buurtsportcoach. Vooraf aanmelden is niet nodig. 
Voetballen, hockeyen, handballen, touwzwaaien, tram-
poline springen of apenkooien. Het komt allemaal aan 
bod. En ook nog eens dichtbij huis. Want er zijn zeven 

verschillende sportpunten verdeeld over de diverse 
wijken in Gorinchem. De lessen worden gegeven in 
een gemeentelijke gymzaal of in een sporthal van 
de SGS (Stichting …). De meeste locaties hebben 
ook een buitenterrein. Zo bewegen we met mooi 
weer lekker buiten. 

De sporten die we aanbieden bij het sportpunt kun-
nen ook in verenigingsverband beoefend worden in 
Gorinchem. Mocht uw zoon en/of dochter een be-
paalde sport erg leuk vinden of in bepaalde sport 
erg goed zijn, dan kunnen de buurtsportcoaches 
een gerichte aanbeveling doen richting de ouders. 

Ontmoeting
Het sportpunt is tegelijkertijd een ontmoetingsplek in 
de wijk. Kinderen leren andere kinderen uit de wijk 
kennen en hetzelfde geldt voor de ouders. 

Quote bezoeker van wijksportpunt: ‘Sportpunt? Ik 
vind het eerder een ontmoetingspunt! Het is voor mij 
een leuk moment om eens andere ouders te spreken 
terwijl mijn kinderen lekker aan het sporten zijn.’

Verder is het mogelijk om de buurtsportcoach aan 
te spreken over ideeën voor bijvoorbeeld de wijk. 
De buurtsportcoach kan u in contact brengen met 
mensen die dezelfde ideeën hebben of u op weg 
helpen met uw initiatief. 

Plek voor maatschappelijke stages
De sportpunten worden daarnaast ingezet als 
stageplaats voor middelbare scholieren. Denk bij-
voorbeeld aan de zogenaamde maatschappelijke 
stages. De scholieren kunnen kleine spellen en acti-
viteiten begeleiden. Voor iedereen die affi niteit heeft 
met sport en bewegen is het een leerzame 

Gorinchem Beweegt 
Heeft u een idee of suggestie voor de stad? 
Deel het met één van de teamleden of buurt-
sportcoaches van Gorinchem Beweegt. 

Organiseerde Gorinchem Beweegt voorheen 
voornamelijk zelf activiteiten, in onze nieuwe 
rol zijn we erg benieuwd waar u behoefte aan 
heeft! Wat ziet u graag voor activiteiten in uw 
straat of wijk? Of heeft u misschien een idee 
om uw buurt te verbeteren? Laat het ons weten!

Meer informatie: www.gorinchembeweegt.nl

Proxsys Cup 
Naast de Proxsys League is Proxsys tevens hoofd-
sponsor van het jaarlijkse zaalvoetbalevenement 
in de Oosterbliek. In een zaalvoetbalgekke stad 
als Gorinchem vervult de Proxsys Cup tijdens de 
kerstvakantie een belangrijke maatschappelijke rol. 
De maatschappelijke functie van het toernooi gold 
voor de SGS als voornaamste reden om de samen-
werking met de Proxsys Cup aan te gaan en dit 
succesvolle initiatief intensief te ondersteunen. 



Betonbouw & Hulpconstructies

Nonnenveld 68
4201 AR Gorinchem

Tel. 06-53738972
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Basketbal vereniging GOBA, 
waar iedereen welkom is om 
met plezier te basketballen
GOBA bestaat sinds 1970, over een aantal jaren 
zullen wij ons 50 jarig jubileum vieren. In het ver-
leden heeft ons Heren 1 team op het allerhoogste 
niveau, de landelijke eredivisie, meegestreden om 
de landstitel. In 1994 hebben wij het nationale 
bekertoernooi gewonnen en de fi nale op een pres-
tigieus internationaal basketbaltoernooi in Haarlem 
bereikt. Iedere thuiswedstrijd was de Oosterbliek 
afgeladen met een uitzinnige menigte (lees: 800 
toeschouwers). In 2009 was ons Heren 1team 
amateurkampioen van Nederland.

Op het Gorcums Sportgala hebben wij het Sportini-
tiatief van het Jaar 2015 gewonnen. Onder bege-
leiding van ex-topbasketballer Henk Pieterse werd 
de Gorcumse basisschooljeugd getrakteerd op een 
daverende basketballclinic tijdens het schoolbasket-
balltoernooi.

Ons doel is om onze talenten beter te maken op 
hun eigen niveau, met behoud van plezier in de 
sport. Basketball is er voor en van iedereen. GOBA 
heeft de ambitie om te groeien qua ledenaantal, 
maar zeker ook qua niveau. Ons doel is om de 

succesjaren van de jaren 90 te herbeleven en daar-
bij hebben wij iedereen nodig. Want het hoogste 
niveau basketbal in Gorinchem is zeker weer mo-
gelijk.

Vorig jaar hebben wij met groot succes een extra 
jeugdteam (Mixed U10) opgericht voor de jongere 
basketbaltalenten onder de Gorcumse jeugd, in de 
komende periode willen wij meer jeugdteams op-
richten om de nog jongere talentjes (vanaf 4 jaar) 
spelenderwijs bekend te maken met onze fantasti-
sche sport.

GOBA heeft sporthal de Oosterbliek als thuishaven 
voor de trainingen en de thuiswedstrijden. Onze 
teams die uitkomen in de wedstrijdcompetitie, 
trainen 2 keer per week en spelen in het weekend 
competitiewedstrijden. Je kunt uiteraard een aantal 
keren met ons meetrainen om te kijken of onze 
fantastische sport bij jou past, dus kom gauw een 
balletje bij ons gooien. 

Meer informatie: www.goba.nu

BC Raptim, snel, fanatiek en 
voor ieder wat wils
Wist je dat badminton in de top 3 van meest inten-
sieve sporten staat? En dat een shuttle wel 300 kilo-
meter per uur kan halen? 

Badminton is veel explosiever dan de meeste men-
sen weten. Bezoekers die een keertje komen probe-
ren, worden positief verrast. Die intensiteit hadden 
ze niet verwacht! Voor veel mensen reden om zich 
bij de vereniging aan te sluiten. Want oefening 
baart kunst en zo’n harde shuttle slaan wil iedereen 
natuurlijk wel!

Wil jij dat ook wel een keertje proberen? Er zijn gra-
tis rackets beschikbaar voor bezoekers. En de eerste 
4 keer mag je gratis proberen. Helemaal vrijblijvend 
natuurlijk!

Voor elk niveau
Bij BC Raptim wordt op ieder niveau gespeeld. Veel 
spelers komen om recreatieve partijtjes te spelen. 
Daarvoor zijn altijd voldoende spelers aanwezig. 
Soms speel je tegen spelers van hetzelfde niveau. 
Maar soms neem je het juist op tegen betere spelers, 
waar je heel veel van leert. En andersom leren spe-
lers van een niveautje lager weer van jou. Alles is 
mogelijk en de sfeer is fanatiek, maar gemoedelijk.

Voor de fanatiekere spelers is er mogelijkheid om 
in competitieverband te spelen. Er zijn jeugd- en 
seniorenteams die competitie spelen op verschillende 
niveaus. Spelers op recreatief niveau kunnen mee-

doen aan een recreanten-competitie. Je speelt dan 
op vriendschappelijke wijze wedstrijden tegen teams 
van andere clubs in de omgeving.

Sportieve toernooien
Een paar keer paar jaar worden er leuke toernooien 
georganiseerd. Het ouder-kind toernooi is bijvoor-
beeld heel populair. Ouders nemen hun kinderen 
mee. Of kinderen nemen hun ouders mee. Samen 
gaan ze de strijd tegen andere deelnemers aan. 
Wie houdt zich staande en neemt de beker mee 
naar huis? Dat hoor je aan het einde van de avond. 
Maar niet voor je hebt genoten van een drankje en 
wat lekkers.

Natuurlijk kun je ook een keertje je krachten meten 
met spelers van je eigen niveau. Daarvoor is het 
clubtoernooi. Eentje voor jeugd, en eentje voor seni-
oren. Je wordt ingedeeld in poules van je eigen ni-
veau en gaat de uitdaging aan. Lukt het je eindelijk 
om die eerste prijs in de wacht te slepen? 

Badminton wordt ook gespeeld door mensen met 
een (verstandelijke) beperking. Eens per jaar spelen 
we een toernooi samen met hen. Gemixte teams van 
gehandicapten en senioren nemen het dan tegen 
elkaar op. Plezier en respect staan voorop. Garantie 
voor een leuke en ontspannen avond!

Alle leeftijden 
Badminton is een sport voor alle leeftijden. Al vanaf 

je 8e jaar kun je de sport leren spelen. Maar ook 65-plus-
sers kunnen prima met de shuttle overweg. Bij BC Raptim 
vind je spelers van alle leeftijden. Je vindt dus altijd aan-
sluiting. 

Trainingstijden
Ben je benieuwd geworden en kom je graag een keertje 
kijken? Dat kan, de eerste 4 keer zijn gratis en vrijblij-
vend. De jeugd traint op woensdagmiddag vanaf 16:00 
uur in de Oosterbliek. Daarnaast zijn de volwassenen 
actief op de woensdagavond van 19:30 tot 22:00 uur in 
de Oosterbliek en op de vrijdagavond vanaf 20:00 uur 
in de van Rappardhal. 

Meer informatie: www.bcraptim.nl
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Vrijblijvend sporten
in het water? 
Ben je te druk om vast te zitten aan de verplich-
tingen van sporten in een team en op zoek naar 
een verantwoorde manier om te sporten? Surf naar 
www.caribabad.nl en bekijk de uitgebreide moge-
lijkheden van ons zwembad. Van Caribaerobic tot 
Banen zwemmen, er zit voor alle sportbehoeften 
wat bij!  



 

  Verhoog de veiligheid met "extra ogen" onder water 
Onze compacte Full HD onderwatercamera’s kunnen op diverse strategische plaatsen 
in het zwembad ingebouwd worden. De haarscherpe beelden kunnen op een monitor, 
tablet en telefoon weergegeven worden.  
De toepassingen en installatiemogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt! 
Zwembadcamera.nl bied u graag een op maat gemaakte oplossing! 

www.zwembadcamera.nl 
info@zwembadcamera.nl 
0183-724 911 

Onderhoud en Service 

NEN-3140 keuringen 

Toegangscontrole 

Domotica 

Camerasystemen 

Besturingstechniek 

Automatisering 

Telecom 

E-installaties 

www.ptssleeuwijk.nl 
info@ptssleeuwijk.nl 
0183-510 183 

Toezicht onder water?  
Het is mogelijk! 

PTS maakt de verbinding . . .  
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Splashline | Oude beeck 3 | 4251 NP Werkendam • [t] 0183 304783 • [m] 0615950935 • [e] info@splashline.nl

Splashline® levert een breed scala aan producten voor in en rond het
professionele zwembad. Van complete kleedruimte-inrichting tot foam-
krokodillen voor educatief zwemmen. Splashline werkt nauw samen
met gerenommeerde bedrijven zoals Emco roosters, Uniqcare sani-
taire hygiëne, Rea kunststof opslagsystemen, IGB optics ledverlichting
en Pool Water Treatment voor schoon, kristalhelder en reukloos water.

w w w . s p l a s h l i n e . n l

ALLES VOOR IN EN
ROND HET ZWEMBAD
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Lingsesdijk 64, 4207 AG Gorinchem
T  +31(0) 612 855 982

E   info@marbleandmore.nl

www.marbleandmore.nl

- advies
- begeleiding
- expertise
- natuursteen
- keramiek
- vloer- wandtegels
- leveren en/of aanbrengen

0184119.pdf   1 9-2-2017   10:55:38

 

Cornet Groep I Velsenstraat 6 I 4251 LJ  Werkendam I T. 0183 50 54 75 I F. 0183 50 05 05 I info@cornetservice.nl I www.cornetgroep.nl 
JC Straaltechniek bv I Velsenstraat 6 I 4251 LJ Werkendam I T. 0183 50 57 58 I F. 0183 50 32 89 I info@jcstraaltechniek.nl I www.jcstraaltechniek.nl 
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ONZE GESPREKSPARTNERS EN OPDRACHTGEVERS ZIJN:
Ondernemers, Zorginstellingen, VVE’s, Hotels, Recreatieparken-Wifi , Bedrijfsmakelaars, Vastgoed eigenaren, 
Gemeentes en exploitanten van glas en kabel netwerken, Telecom Operators en Internet Service providers.

Wilt u informatie, neem dan contact met ons op! 
Telefoonnummer: 0183-630917 Contactpersoon commercieel: Fred Leverman - 06-51184706
Website:        www.ciag.nl       fred.leverman@ciag.nl

WIJ ZIJN GEVESTIGD IN GORINCHEM EN DEEL UITMAKEND VAN DE APK- GROUP 
(950 MEDEWERKERS) GESPECIALISEERD OP HET GEBIED VAN ONTWERP EN AANLEG 
VAN HOOGWAARDIGE DATACOMMUNICATIE- EN GLASVEZEL INFRASTRUCTUUR.

Gevestigd in Gorinchem (40 medewerkers)
Eigen Bedrijfsbureau 
Engineering voor COAX en Glasvezel 
Complete telecomprojecten van aanvraag tot oplevering
Projectmanagement / detachering
Gemeentelijke ondersteuning uitrol glasvezel
B2B - Zakelijke breedbandaansluitingen (kabel, coax en glasvezel)
Business cable - Inpandige kabeltelevisie/Internet installaties interactief
Connectiviteit voor recreatieparken
Connectiviteit voor bedrijfspanden /bedrijfsverzamelpanden
Complete aanleg glasvezel op industrieterreinen provider onafhankelijk

0185483.pdf   1 28-2-2017   15:47:51



Duikvereniging OSCG, al meer dan 
40 jaar duikplezier voor jong en oud
Heb je interesse in een kennismaking met de duik-
sport, of heb je al een duikbrevet en wil je er meer 
mee doen? Kom dan eens langs bij Duikvereniging 
OSCG! Wij trainen iedere week in het Caribabad in 
Gorinchem en duiken regelmatig in - en soms vér bui-
ten! - de regio. Op dit moment hebben we zo’n 100 
leden, waarvan er ongeveer 15 duik-instructeur zijn. 
 Duikvereniging OSCG is een gezellige vereniging 
waar jaarlijks vele activiteiten worden georganiseerd - 
voor ieder type duiker wat wils!
Voor jongeren onder de veertien hebben wij een 
aparte afdeling ScubaDoe. Zij trainen in het snorkelen 
en duiken in binnenwater.

Introductieduik
Wil je een keer langskomen voor een introductie-
duik? Dat kan! Zo’n introductieduik vindt plaats in 

het Caribabad. Je hoeft alleen een badhanddoek 
en zwemkleding (en als je die zelf al hebt een duik-
bril en zwemvliezen) mee te nemen, en verder niets 
te kopen of te regelen. Een duikinstructeur vertelt 
vooraf wat je moet weten en begeleidt je tijdens je 
duik. Het enige dat je hoeft te doen is onder water 
verdwijnen en ervaren hoe het is om te duiken! 
Wanneer de volgende introductieduik zal zijn, staat 
vermeld op onze website. Je kunt je daar ook direct 
aanmelden.

Heb je al een duikbrevet van een andere erkende 
duikorganisatie, zoals PADI of SSI? Geen pro-
bleem, je kunt gewoon lid worden en eventueel 
verder leren naar het volgende niveau!

Meer informatie: www.oscg.nl

Polo- en Zwemclub Gorinchem, sinds
1929 een gezellige familie vereniging
Mijn naam is Jouke Koning, voorzitter van PCG en als 
ik in het buitenland ben vraagt men regelmatig “Wat 
is in Nederland de nationale sport?”. Ik leg dan uit 
dat ieder kind in Nederland zodra het kan lopen op 
een fi ets wordt gezet en in het water wordt gegooid. 
En in de winter binden we de schaatsen onder en 
wordt het op datzelfde bevroren water gezet. Het 
komt soms over dat wij onze kinderen hard behan-
delen maar ik noem het overleven, want overal is er 
water om ons heen.

Behalve overleven is het ook nog eens een hoop ple-
zier hebben. Wie herinnert zich niet het plezier aan 
het strand, die plas, rivier en in het zwembad? Spelen 
met de bal in het water of een wedstrijdje zwemmen  
met je vrienden of familie. Wie is het snelste en tikt 
het eerste aan. Ontspanning door inspanning.

Zwemmen is een sport die je van jong tot oud kan 
doen, het is van alle generaties. Of je nu ontspannen 
recreatief baantjes trekt na een dag hard werken. Of 
je traint voor een Polo of zwemwedstrijd om je op 
een zaterdag met andere verenigingen te meten. Het 
is vooral gezamenlijk bezig zijn en jezelf verbeteren. 
Bij PCG train je aan je techniek, conditie en je hebt 
plezier met elkaar tijdens de trainingen en wedstrij-
den. Je kan via PCG zomaar in een regionale of lan-
delijke competitie belanden. 
Dan staat dan bijvoorbeeld jouw naam opeens 
heel groot op het score bord in het “Pieter van den 
Hoogenband” bad. Op de terugweg nog even 
napraten met je teamgenoten of ergens iets gaan 
drinken. Heb je zin om eens te komen kijken, neem 
je zwembroek/ badpak en handdoek mee en train 
eens mee. Meer informatie: www.pcg-gorinchem.nl
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De Biesboschzwemmers, waar prestaties 
en recreatie hand in hand gaan
De Biesboschzwemmers uit Wer-
kendam is een zwemclub voor 
jong en oud. De Biesboschzwem-
mers zijn door de hele regio be-
kend vanwege prachtige prestaties 
op zowel regionaal, provinciaal, 
nationaal als internationaal niveau. 
Elke zwemmer kan bij ons terecht; 
van jong tot oud, van recreatief tot 
competitief. 

We zorgen ervoor dat elk lid zich 
thuis voelt en op zijn of haar ma-
nier kan deelnemen aan de zwem-
sport. Dit kan zijn om uw kind na 
het behalen van zijn of haar diplo-

ma de zwemslagen niet te laten 
verleren, maar ook om uw eigen 
conditie te verbeteren. Ook kunt 
u bij ons terecht om eindelijk eens 
die borstcrawl te leren zwemmen. 
Zwemmen is een heerlijke sport 
die bij ons in gezellige groepen 
wordt beoefend. Onze trainers 
zorgen ervoor dat u met veel ple-
zier het water in duikt! We trainen 
in verschillende baden in de regio, 
waaronder op zaterdagochtend in 
het Caribabad. Wees welkom om 
een keer mee te komen trainen!

M eer informatie: www.b-b-z.nl 




