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 Per 2 april opent Wasko haar 3e Sport BSO in de regio Alblas-
serwaard.

     REGIO  - Dit keer in sporthal De 
Basis in Sliedrecht in de wijk 
Benedenveer. Wasko Kinder-
opvang vindt bewegen ge-
zond en goed voor de sociaal 
emotionele ontwikkeling. 
Door de samenwerking met 
Sporthal de Basis kunnen kin-
deren gebruik maken van veel 
(sport)faciliteiten. “Na een dag 
op school is er niets lekkerder 
dan even heerlijk genieten 
van de vrijheid, sportiviteit en 
de gezelligheid op de BSO”, al-
dus Marit Koppelaar, teamlei-
der Wasko Kinderopvang. 
“Veel kinderen vinden het las-
tig om de hele dag binnen te 
zitten. We merken dat vooral 
oudere kinderen bij een regu-
liere BSO meer uitdaging zoe-
ken. Onze sportieve pedago-
gisch medewerkers bieden die 
volop. Zij zien de sporthal als 
een uitdagend parcours of een 
waar klim- en klauterparadijs. 
Zo veranderen zij bijvoorbeeld 
het huis-tuin-en keuken spel 
Stratego in een sportief span-
nend spel met verschillende 
ontwikkelmomenten. Uiter-
aard is er ook genoeg ruimte 
om lekker te chillen met een 
boek of iets knutselen. We 
zullen het sporten zo veel mo-

gelijk stimuleren, maar het is 
zeker niet verplicht.” Kinderen 
van alle basisscholen in Slie-
drecht die zelfstandig naar de 
BSO kunnen komen zijn wel-
kom. De openingsmiddagen 
van de Sport-BSO zijn voorals-
nog maandag en dinsdag en 
donderdag. Ook kinderen van 
Christelijke basisschool Prins 
Floris en OBS ‘t Kofschip in Pa-
pendrecht die zelfstandig naar 
de Sport BSO kunnen komen, 
zijn welkom. Tijdens de va-
kanties kunnen kinderen van 
omringende dorpen ook heer-
lijk vertoeven op deze Sport-

BSO. “We hebben een gevari-
eerd sportprogramma met 
allerlei verrassende spelele-
menten die passen bij de leef-
tijd van kinderen”, vervolgt 
Koppelaar. “Op een ontspan-
nen manier krijgen kinderen 
de ruimte kennis te maken 
met allerlei sporten. Kinderen 
leren op een speelse manier 

keuzes te maken. Ook de 
voordelen van samenwerken 
en hoe om te gaan met win-
nen en verliezen komen aan 
bod. Ons uitgangspunt is dat 
de beleving voorop staat, niet 
de prestatie!” 

 Wasko opent derde  Sport BSO  

 De nieuwe Sport BSO staat open voor alle kinderen vanaf 8 jaar. Ook kinderen 
jonger dan 8 jaar zijn in de toekomst welkom. Aanmelden en of meer informatie 
opvragen? Bel dan met Wasko’s klantenservice 078-6157165.   

 Plezier in sport en spel staat voorop   

 ‘UITGANGSPUNT IS 
DAT DE BELEVING 
VOOROP STAAT’   

 Wasko Kinderopvang vindt bewegen gezond en goed voor de sociaal emotionele ontwikkeling. (Foto: Privé)   

 Van de redactie   

 Programma VV  Papendrecht  

 Westfalia blijft
Voetbaldagen  ondersteunen  
  PAPENDRECHT  - De Westfalia VV Papendrecht-Voetbaldagen, die elk jaar georganiseerd 
worden in augustus, zijn een begrip. Het voetbalfestijn is voor leden en niet-leden en is 
voor alle pupillen tot en met 13 jaar. Het is een ware happening voor jong en oud. Wij zijn 
daarom enorm blij dat de hoofdsponsor van het evenement, Westfalia Fruit, de intentie 
heeft uitgesproken om de komende drie jaar deze belevenis te blijven ondersteunen. 

  PAPENDRECHT  - Het eerste 
speelt aanstaande zaterdag de 
uitwedstrijd tegen Roda Boys/
Bommelerwaard. De ploeg uit 
Aalst staat op een 3e plek. De 
aftrap op sportpark de Maas-
kant is om 14:30 uur. Het twee-

de speelt een uitwedstrijd in 
Bruinisse. Zij treden aan tegen 
Bruse Boys, aftrap 12:30 uur. 
De vrouwen gaan naar Lage 
Zwaluwe waar ze aantreden 
tegen Zwaluwe VR1. De aftrap 
is om 12:00 uur. JO19-1 speelt 

thuis tegen Wieldracht aftrap 
14:30 uur. MO19-1 speelt even-
eens op het Slobbengors zij 
spelen om 10:30 uur tegen de 
Zwerver. Voor het programma 
voor de overige elftallen zie 
www.vvpapendrecht.nl. 

    

 VV Papendrecht gaat een sa-
menwerking aan met QSM 
voetbalschool.

     PAPENDRECHT  - De samen-
werking is aanvulling op het 
aanbod wat VV Papendrecht 
te bieden heeft op voetbalge-
bied. QSM is een jong team 
bestaande uit oprichter Sergio 
van La Para, Chahid Chaibi en 
Mark Schreurs. Alle drie en-
thousiaste en vakkundige 
sportdocenten, ieder met een 
andere achtergrond en daar-
mee elkaar completerend. 
Met hun opleiding en ervaring 

staan zij ervoor open dit te de-
len met de voor hen belang-
rijkste doelgroep: de jeugdige 
voetballer. De QSM voetbal-
school hanteert een alles om-
vattende en dynamische voet-
balmethode, voor spelers van 
alle leeftijden en niveaus. Bin-
nen de voetbalschool richten 
de trainingen zich op de be-
wuste functionele ontwikke-
ling van de individuele speler 
die zodoende zich ook ont-
wikkelt om beter te presteren 
binnen zijn eigen team. De 
trainingen worden gegeven 
volgens de stappen van de 

wetenschappelijke onder-
bouwde voetballeercyclus en 
richten zich op de bouwste-
nen voetbalcoördinatie, bal-
beheersing en complexiteit. 
Ben je tussen de 5 en 13 jaar 
dan kan je op zondag 25 maart 
en 15 april gratis deelnemen 
aan proeftrainingen. De groep 
tussen 5 en 11 jaar traint van 
11.30 tot 12.30 uur, en de groep 
JO13 traint tussen 13.00 en 
14.00 uur. Wees er snel bij, 
want er zijn maar 30 plekken 
per leeftijdscategorie. Opge-
ven: mail met daarin naam en 
leeftijd naar: info@qs-m.nl. 

 VV Papendrecht gaat
samenwerking aan  met QSM  


