
KORTING	 VOOR	 OLYMPIANEN	 BIJ	 AUTOFIRST	 GOUDA
VAN	DAM	EN	STOLK	BV
	
AutoFirst	Gouda	Van	Dam	en	Stolk	is	al	 jaren	trouwe	sponsor
van	Olympia.	De	garage	en	showroom	zijn	gehuisvest	aan	de
Burgemeester	 van	 Reenensingel	 49	 in	 Gouda.	 Het	 bedrijf	 is
ontstaan	 door	 de	 overname	 van	 Automobielbedrijf	 Stolk	 bv
door	Garage	Van	Dam.	Door	de	samenvoeging	van	deze	twee
Goudse	 familiebedrijven	 is	 er	 meer	 dan	 60	 jaar	 automotive
kennis	onder	één	dak.	‘Bij	ons	kunt	u	dus	met	een	gerust	hart
ieder	merk	personenauto	of	 lichte	bedrijfswagen	brengen.	Het
juiste	 adres	 voor	 APK,	 onderhoud,	 reparatie,	 banden.

Daarnaast	zijn	we	Subaru	dealer	en	Saab	en	Volvo	specialist.	Ook	voor	een	occasion	kunt	u	bij
AutoFirst	Gouda	Van	Dam	en	Stolk	bv	terecht.	‘
	
Het	bedrijf	biedt	alle	Olympia-leden	een	exclusieve	korting	aan	van	5%	op	elk	werkplaatsbezoek
en	daarnaast	ook	5%	voor	de	clubkas.	Dus	mocht	u	lid	zijn	van	Olympia	en	met	de	auto	naar	de
garage	moeten,	denkt	u	dan	vooral	aan	onze	sponsor	AutoFirst	Gouda	Van	Dam	en	Stolk	bv.

OLY'S	KINDERKLEDINGBEURS	

Volgende	week	zijn	ze	er	weer:	Oly's	Kinderkledingbeurs	met
prachtige	tweedehands	(merk)kleding	in	onze	kantine.

Voor	de	dinsdagavond	is	het	noodzakelijk	je	van	te	voren	aan
te	melden.	Op	woensdagmorgen	is	er	vrije	inloop.	

SPELDENDRAGERS	BIJEENKOMST	6	NOVEMBER

Ben	je	een	speldendrager?	Of	krijg	je	je	eerste	speld	voor	25
jaar	 aaneengesloten	 lidmaatschap?	 Dan	 ben	 je	 van	 harte
welkom	(met	partner)	op	zondag	6	november!	

Klik	op	de	 foto	van	de	nieuwe	speld	dragers	uit	2015	om	je
aan	te	melden.
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Zaterdag	24	september	feest!	Welkom!

Zaterdag	 24	 september	 speelt	Olympia	 1	 de	 eerste	 competitiewedstrijd	 van	 dit	 seizoen!	Na
136	jaar	zijn	we	een	zaterdagclub	voor	onze	selectie.	Na	afloop	van	de	wedtrijd	Olympia	1	-
Roda	 '46	 1	 blijven	 we	 in	 beweging	 met	 een	 dj	 en	 zanger	 Irvine.	 Irvine	 van
4tschoonmaakgroothandel	 is	 lid	 van	 onze	 Businessclub.	 Iedereen	 is	 van	 harte	 welkom	 om
mee	te	swingen!

Om	22.30	uur	laatste	ronde.	Om	23.00	uur	sluit	de	kantine.

Voor	 de	 wedstrijd	 wordt	 om	 16.15	 uur	 de	 eerste	 presentatiegids	 '22	 /	 '23	 uitgereikt.	 Lees
verder	hieronder.	

NIEUWE	PRESENTATIEGIDS	IS	KLAAR!
Zaterdag	 worden	 in	 de	 kantine	 om	 16.15	 uur	 de	 eerste	 exemplaren	 van	 de	 nieuwe
presentatiegids	uitgereikt	aan	de	twee	leden,	die	het	langste	lid	zijn	van	Olympia:
Dick	van	Oije	-	76	jaar	lid!!
Jan	van	Os	-	70	jaar	lid	(krijgt	6	november	zijn	70-jaar	speld)

Olympianen	met	een	heel	lange	geschiedenis	bij	de	club.	Zo	speelde	Jan	(klinks	op	de	foto)	in
het	kampioensteam	dat	bij	Olympia	het	hoogste	amateruniveau	 in	Nederland	bereikte.	 In	de
jeugd	speelden	de	mannen	in	het	D-team	met	bekende	Olympianen	als	Ted	Langerak	en	Ton
Thie,	die	landelijke	bekendheid	kreeg	als	jarenlang	doelman	bij	ADO.	Vrienden	destijds.
Dick	(rechts	op	de	foto)	 is	 fysiotherapeut	geworden	en	liep	stage	bij	Olympiaan	en	Spartaan
Hans	 de	 Koning.	 Hij	 deed	 destijds	 examen	 bij	 Rein	 Strikwerda.	 De	 pionier	 in
sportgeneeskunde.		Een	schat	aan	verhalen	waar	we	een	deel	van	hebben	opgetekend	in	een
interview	in	2021	met	Dick	en	Jan	en	we	voor	zover	de	tijd	het	toelaat	zaterdag	ook	even	van
kunnen	genieten.

De	 gids	 wordt	 volgende	 week	 bij	 alle	 leden	 (1	 per	 adres)	 en	 sponsoren	 bezorgd.	 Daarna
publiceren	we	een	digitale	versie	op	de	website.	Dank	aan	alle	adverteerders	waardoor	we	de
gids	zonder	kosten	voor	Olympia	kunnen	laten	opmaken	en	drukken	bij	ZPress	Media	Group.
Maar	ook	heel	 veel	dank	aan	 iedereen	die	 input	heeft	gegeven	en	mooie	 (team)foto's	heeft
gemaakt!	Veel	leesplezier!	De	redactie	Tessa	&	Wilma.

GROTE	CLUB	ACTIE	VAN	START
De	Grote	clubactie	gaat	weer	beginnen

Vanaf	 zaterdag	24	september	 kan	 je	weer	 lootjes	 verkopen	om	spelmaterialen	 te	 verdienen
voor	onze	mooie	club.	Deze	week	ontvangen	alle	jeugdleden	tot	en	met	de	O13	een	flyer	met
daarop	een	persoonlijke	QR	code.	Hiermee	kunnen	 lootjes	verkocht	worden.	Extra	handig	 is
dat	deze	QR	code	verstuurd	kan	worden	via	Whatsapp,	zodat	nog	meer	loten	verkocht	kunnen
gaan	worden.		

Dit	 jaar	zijn	er	dus	geen	bonnenboekje	meer.	Dit	 is	natuurlijk	even	wennen,	maar	veel	beter
voor	de	natuur.	Want	we	besparen	enorm	veel	papier.	Mocht	iemand	echt	een	bonnenboekje
willen	 gebruiken	 dan	 kan	 er	 een	 boekje	 opgehaald	 worden	 in	 de	 ontvangstruimte.	 Volle
boekjes	kunnen	daar	ook	weer	ingeleverd	worden.

Er	zijn	super	leuke	prijzen	te	verdienen	met	het	verkopen	van	lootjes.	De	teams	kunnen	een
patat	&	drankjes	prijs	winnen	na	een	wedstrijd	naar	keuze.	Ook	zijn	er	individuele	prijzen	zoals
een	voetbal	of	diverse	cadeaubonnen.

We	hopen	dit	jaar	weer	5000	euro	op	te	halen.	Koop	allen	lekker	veel	lootjes	bij	onze	pupillen!	

OLYMPIA	VERWELKOMT	NIEUWE	SPONSOREN!
Tijdens	de	zomermaanden	heeft	de	commerciële	commissie	van	Olympia	niet	stil	gezeten.	Het
is	 dan	 ook	 best	 trots	 dat	 het	 een	 flink	 aantal	 nieuwe	 sponsoren	 mag	 verwelkomen.	 Het
overzicht	in	willekeurige	volgorde:
B.	Bruinenberg	Infra	(Shirtsponsor	JO19-2)																																														
BLJ	Beheer/Casa	Chow	Gouda	(Shirtsponsor	O23-2)																													
De	Reiki	Spiraal	Coaching	en	Healing	(Businessclub-lid)																									
Deymann	Tankrode	Benelux	Logistics	BV	(Shirtsponsor	JO13-2)																			
E.	van	Leeuwen	Straat-	en	Onderhoudswerken	(Shirtsponsor	023-5)
Floor	Facility	Services	b.v.	(Shirtsponsor	MO15-2	en	MO13-1)																													
Floor	Facility	Services	b.v.	(Kleedkamer)																											
Installatiebedrijf	Hogendoorn	(Businessclub-lid)															
Installatiebedrijf	Hogendoorn	(Reclamebord)																					
Installatiebedrijf	Hogendoorn	(Olympia	TV)																								
Kok	Schoonmaak	B.V.	(Shirtsponsor	JO9-1)																														
M.S.I.	Gevelwerken	(Shirtsponsor	MO13-1)																																								
Ros	Vastgoedadviseur	(Shirtsponsor	JO9-3)																																						
Van	Nieuwpoort	Beheer	(Reclamebord)																												
Viavesta	Makelaars		(Businessclub-lid)																																																					
Zon	en	Scherm	Gouda	(Shirtsponsor	JO10-1)																																								

We	heten	al	deze	bedrijven	van	harte	welkom	bij	onze	vereniging	en	kijken	uit	naar	een	fijne
samenwerking.																																																					

	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	redactie@gcfc-olympia.nl	toe

aan	uw	adresboek.
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