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Naast ons zelf hebben we drie da-
mes in dienst. Dat is nodig omdat 
we elke gastouder tenminste twee 
keer per jaar een bezoek brengen 
en met 150 gastouders in ons sy-
steem, is dat een hele klus. Boven-
dien werken we niet alleen regio-
naal, maar zijn we in grote delen 
van Nederland actief. 

Het pand biedt ook gelegenheid tot 
het verzorgen van bijeenkomsten 
en het geven van trainingen. Al-
phen is qua locatie een goede keus 
geweest. Vreemd genoeg blijft hier 
wel het aantal aanmeldingen voor 
gastouder achter op de rest van 
Nederland. Misschien dat dit ver-
haal daar verandering in brengt.”

Vervolg van pagina 1 >

Gastouder worden in het kort  
Op de site www.solobambini.
nl staat heel mooi omschreven 
wat van een gastouder verwacht 
wordt. Voordat je daarmee aan 
de slag gaat, komt vanuit Alphen 
eerst iemand kijken. Bijvoorbeeld 
Hilde. ,,Wanneer iemand zich aan-
meldt, inventariseren we eerst het 
risico voor wat betreft veiligheid 
en gezondheid. Daarna moet de 
aanstaande gastouder bij  via de 
eigen gemeente een “verklaring 
van goedomtrent het gedrag’ bij 
Justitie laten opstellenaanvragen. 
Dat gebeurt overigens in samen-
spraak met justitie. Als zich geen 
problemen voordoen, dan wordt 
de gastouder bij ons ingeschreven. 

Voor de leeftijd van 0 tot 4 jaar 
geldt dat een gastouder maximaal 
4 kinderen, inclusief de eigen kin-
deren tussen 0 en 4 jaar, onder de 
hoede mag nemen. Het is dus echt 
een kleinschalig gebeuren.”

Een gastouder voor je kind  
zoeken in het kort
Ook hier biedt de site veel infor-
matie. Kort gezegd komt het er op 
neer dat je met je verzoek het bes-
te naar Solo Bambini kunt bellen. 
Zij kijken dan naar de beste mo-
gelijkheden in de buurt, nabij het 
werk of op de route daar naartoe. 
Ook dat is mogelijk. 

Tevreden klanten
In feite zijn zowel de gastouders als 
de vraagouders zoals dat zo mooi 
heet, klant bij Solo Bambini. Hilde 
trekt daar een tevreden gezicht bij. 
,,Ja, want dat is waar we voor gaan, 
volledige tevredenheid aan beide 
kanten. Met ons systeem lukt dat. 
We vragen geen inschrijfgeld aan 
de vraagouders en bieden gratis 
opleidingen aan voor onze gastou-
ders. Alle ontwikkelingen volgen 
we op de voet. Daarvoor zijn we 
onder andere aangesloten bij de 
Branchevereniging ‘Ondernemers 
in de kinderopvang’. Patrick maakt 
deel uit van de ‘Klankbordgroep 
Gastouderopvang’. Voor onze gast-
ouders organiseren we eenmaal 
per jaar een ‘Gastouderdag’ met 
allerlei leuke en interessante on-
derwerpen en een gezellig samen-

zijn. Ons doel is niet uit te groeien 
tot de grootste organisatie van 
Nederland. Nee, we willen kwali-
teit bieden en garanderen voor de 
toekomst. En ook van het imago 
afkomen dat het een opa en oma 
gebeuren is. Goed georganiseerde 
gastouderopvang is een professi-
onele markt die naast het gemak 
voor de ouders, ook bijdraagt aan 
de opvoeding van het kind. Bel ons 
gerust als je meer wilt weten. We 
staan voor iedereen klaar.”

Gastouderbureau Solo Bambini BV
Heuvelstraat 11
5131 AP Alphen (NBr)
013-5083597
www.solobambini.nl

KERMIS 
bij Stapperij De Linde

Nog een week en dat is het weer tijd 
voor oliebollen en suikerspinnen, Ker-
mis 2009 gaat weer van start. En na-
tuurlijk heeft Stapperij De Linde weer 
een spetterend programma voor de 
liefhebbers tot in de late uurtjes! Ze-
ker voor ieder wat wils!

Op vrijdagavond mogen wij de kermis-
exploitanten ontvangen voor een ge-
zellige borrel. Gegarandeerd gezellig 
en telt als lekkere voorgloeier op het 
feest dat komen gaat. Zaterdag wordt 
officieel de kermis geopend. Overdag 
kunt u gezellig binnen wandelen voor 
een drankje en een borrelhapje, wel-
licht op doortocht naar en van de ker-
mis, of om even de drukte te ontvluch-
ten. ’s Avonds gaan de stoelen aan de 
kant, en organiseren we de Stapperij 
de Linde “Hot Summer Night,” met 
lekkere zomerse muziek, gezellige tro-
pische aankleding en natuurlijk verse 
cocktails! Zeker de moeite waard om 
eens te komen proeven van onze cock-
tailkaart.

Zondag is een evenementendag. Zoals 
de traditie doorvoert wordt op zondag 
de Gools Open gegooid. Dit toernooi 
wordt georganiseerd door OHGVELP 
en bestaat uit enkelpartijen 501. Ie-
dereen is welkom om in te schrijven 

vanaf 12.00u. Na de inschrijving wordt 
bepaald wat het speelschema gaat 
worden en om 13.00u is het startsig-
naal van dit toernooi. Altijd gezellig en 
natuurlijk de vaste prijzen!

Tegelijkertijd begint buiten een ver-
volg op een evenement wat in mei 
voor het eerst heeft plaatsgevonden: 
Club 52 Outdoor edition. Onze par-
keerplaats wordt volledig omgetoverd 
in een klein evenemententerrein, waar 
vanalles te beleven zal zijn. Wat dit 
precies is, kunt u het beste zelf komen 
aanschouwen. Natuurlijk draaien er 
verschillende DJ’s, in stijlen als mini-
mal, club, electro en summer trendy. 
Deze editie heeft ook een internatio-
naal tintje, aangezien niet alle DJ’s uit 
Nederland komen. Uniek voor Goirle 
dus! En het mooiste… speciaal voor 
deze Outdoor editie hebben we de en-
tree gratis gehouden. U kunt meedoen 
aan een prijsvraag, waarbij zeer mooie 
prijzen te winnen zijn! Ook staat er 
een BBQ waar u natuurlijk de inner-
lijke mens kan versterken.

Het programma begint om 13.00u en 
zal uiterlijk eindigen om 21.00u, waar-
na het circus doorgaat naar binnen. Er 
zijn ook speciale VIPkaarten te krijgen. 
Infomeer bij de kassa naar deze kaar-

ten, en ontvang allerlei 
privileges en gadgets!

De maandagavond is 
traditioneel Karaoke 
night. De microfoon 
is beschikbaar voor 
iedereen die een 
poging wil wagen! 
Gezellig meelallen 
en wellicht zelf de 
grote ster uithan-
gen. U bent van 
harte welkom. Op 
dinsdag is ’s mid-
dags onze eerste 
kermisbingo. Deze 
begint om 14.00u en zal tot on-
geveer 15.30u duren. ’s Avonds heb-
ben we live muziek in de persoon van 
John McCray. Lekkere country en Rock 
‘n’ Roll zullen het café vullen. John Mc-
Cray is een zeer gerenommeerd artiest 
in deze regionen. Zeker een must voor 
de liefhebbers ,zolang zij hun sporen 
maar thuislaten…

Woensdag hebben we het programma 
Holland op z’n Gools, met verschil-
lende artiesten van met name Goolse 
bodem. Gegarandeerd een spetterend 
gezellige avond! Natuurlijk is op alle 
dagdelen de entree gratis. 

Deelname aan het darttoernooi kost 
€5,- en de VIPtreatment op Club 52 is 
€ 3,50. We hopen u allen te zien op 
Kermis 2009!

Dorpsstraat 52 · 5051 CL Goirle
Tel.: 013 - 5340233
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