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De tuin in met onze tuinmeubelen en parasols!
HEMELVAARTSDAG DONDERDAG

29 MEI GEOPEND VAN 10 -16 UUR

O.A.:
• Borek
• Max&Luuk
• Traditonal Teak
• Exotan

Sia lenteTombola
winactie!

Bij aankoop van een SIA 

product maakt u kans op 

deze mooie opgemaakte 

vaas met zijde bloemen  

t.w.v.
 € 235,-

Actie geldig 
t/m 31 juni!

Vrouwen 2 kampioen

V.V. PaPendrecht - Op zater-
dag 24 mei was het erop of 
eronder voor onze Vrouwen 
2. Twee titelkandidaten, VV 
Papendrecht Vr 2 en WFB Vr 
1, moesten het in de laatste 

competitiewedstrijd op het 
hoofdveld van het Slobben-
gors met elkaar uitvechten. 
Een gelijkspel zou voldoen-
de zijn om de titel binnen te 
halen. 

Overtuigend won Vrouwen 
2 met 10-1 van WFB Vrou-
wen 1. Een terechte kampi-
oen derhalve in de 7-talcom-
petitie. Dames van harte 
gefeliciteerd.

Overtuigend won Vrouwen 2 met 10-1 van WFB Vrouwen 1.

Spannend en hilarisch 
tentenkamp voor pupillen
V.V. PaPendrecht - Op 
woensdag 28 mei vindt het 
traditionele tentenkamp 
van de pupillen van VV Pa-
pendrecht weer plaats. De 
voorbereidingen voor dit 
geweldige evenement zijn in 
volle gang. De vrijwilligers 
zijn gemobiliseerd, groeps-
leiders, EHBO’ers, wacht-
lopers, tentenbouwers, ca-
tering en ga zo maar door. 
Als de tenten zijn opgezet, 
luchtbedden opgeblazen en 
slaapplekken ingericht gaan 
na het eten de activiteiten 
van start. 
De D- en MD-jongeren gaan 
zwemmen. De E- en F-kin-
deren hebben verschillende 
activiteiten op het sport-
park. Later op de avond is er 
voor de D en MD een kleine 
Wampex opgezet op en rond 
het sportpark. Tegen mid-
dernacht, nadat eerder het 
kampvuur is aangestoken, 
er muziek is gemaakt of een 

spannend verhaal is verteld, 
wordt geprobeerd om te 
gaan slapen.
In de ochtend, na een vroeg 
ontbijt en het leegruimen van 
de tenten, vertrekken alle 
pupillen naar het Gelderse 
Enspijk voor een potje boe-
rengolf. Dat wordt gespeeld 
met een klompstick en een 
leren bal die net iets kleiner 
is dan een voetbal. Het is de 
bedoeling om met zo weinig 
mogelijk slagen de verschil-
lende holes te spelen. Daar-
na is er nog de mogelijkheid 
om te skelteren, trampoline 
te springen of te voetballen 
in een voetbalkooi. Als alle 
activiteiten zijn afgesloten 
volgt de terugreis naar het 
Slobbengors. Daar worden 
alle vermoeide pupillen 
door hun ouders opgehaald 
en worden alle vrijwilligers 
die dit kamp mogelijk heb-
ben gemaakt bedankt voor 
hun inzet.

De E- en F-kinderen hebben verschillende activiteiten op het 
sportpark. Bij het kampvuur worden ‘s avonds verhalen verteld.

Slotdag VV Papendrecht
V.V. PaPendrecht - Zaterdag 
7 juni wordt de Slotdag van 
dit voor VV Papendrecht 
enerverende seizoen gehou-
den. Deze laatste clubdag 
van het seizoen 2013/2014 
wordt weer een groot feest. 
Er zijn vele activiteiten zo-
als de Voetbalstad voor pu-
pillen, het 7x7 toernooi voor 
junioren en senioren, de 

huldiging van de jeugdkam-
pioenen, de afscheidswed-
strijd van Giovanni Adda, 
de barbecue en de afslui-
tende feestavond. Al met al 
een vol programma dat dit 
geweldige seizoen moet af-
sluiten en laat zien dat VV 
Papendrecht een club is die 
bruist en die voor jong en 
oud wat te bieden heeft.

Zaterdag 2 nog in de race
V.V. PaPendrecht - Het twee-
de zaterdag elftal heeft de 
finale van de promotie naar 
de 1e klasse bereikt. In de 
1e ronde trof Papendrecht 
het 2e team van VV GDC uit 
Eethen. In de thuiswedstrijd 
op het Slobbengors werd 
een prima uitgangspositie 
gecreëerd, door de 2-0 over-
winning. Het team van trai-

ner Laurens Gerlich speelde 
een prima partij en kan met 
vertrouwen richting Eethen 
voor de return. Door een 3-3 
gelijkspel in een spannende 
wedstrijd, wist Papendrecht 
de finale te bereiken. 
De tegenstander in de finale 
is nog niet bekend maar het 
programma staat binnen-
kort op de website.

VV Papendrecht 
bedankt 
vrijwilligers
V.V. PaPendrecht - Om alle 
vrijwilligers van VV Pa-
pendrecht te bedanken die 
ook van dit seizoen weer 
een succes gemaakt hebben, 
werd speciaal voor hen een 
feestavond gehouden op het 
Slobbengors. Na een wel-
komstwoord door voorzit-
ter Bram Blom verklaarde 
hij het buffet voor geopend. 
Bij de keuken konden patat 
en stokjes saté van kip of 
varkensvlees gehaald wor-
den. Op de tafel naast de Pa-
pendrecht-winkel stonden 
schalen met verschillende 
soorten salades, stokbrood 
met kruidenboter en kroe-
poek. Na het eten bleef een 
groot deel van de meer dan 
100 aanwezigen tot diep in 
de nacht hangen om bij te 
praten. Wij willen het bar-
personeel bedanken voor 
alle drankjes en Marc de 
Groen en zijn crew voor de 
uitstekende catering. Al met 
al een uiterst geslaagd en ge-
zellig feest.
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