
Sliedrecht
Baanhoek-West

Landelijk wonen met alle voorzieningen dichtbij

Type Boterbloem
• Zeer ruime, modern vormgegeven 
 eengezinswoning van 3 lagen.
• Uitbouw mogelijk op de begane grond 
 en 1e verdieping.
• Grote lichte woonkamer met schuifpui 
 en open keuken van totaal ca. 39 m2.
• 1e verdieping: 2 slaapkamers.
• Royale badkamer.
• Optie voor een apart 2e toilet.
• 2e verdieping: 2 grote slaapkamers, 
 standaard 2e badkamer en technische ruimte.
• Vrijstaande berging.
• Complete woning is mogelijk incl. 
 badkamers, keuken en toilet.

Koopsom v.a. € 219.500,- v.o.n.
(gedeeltelijk casco woning)

Koopsom v.a. € 231.000,- v.o.n.
(complete woning, incl. keuken, 
toilet en badkamers met luxe sanitair.)

(015) 276 04 00 (0184) 64 77 55

Verkoop en informatie: 

www.wonenindebaanhoek.nl

HEEL VEEL WONING
VOOR EEN SCHERPE PRIJS
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Keukenmaat sponsort allerkleinsten

v.v. PaPendrecht - De Keu-
kenmaat is een nieuwe 
sponsor voor VV Papen-
drecht. Twee borden sieren 
het Slobbengors, één aan het 
hoofdveld en één aan het 

minipupillenveld. 
Het keukenbedrijf aan de 
Kattestaart in Papendrecht 
is een specialist in keukens, 
maar binnenkort ook in sa-
nitair. 

Eigenaar Leen Struijt vertelt 
dat vanaf 1 november de 
nieuwe showroom voor het 
sanitair open gaat. U bent 
van harte welkom in beide 
showrooms.

Trotse opa Leen met kleinzoon Luca op het minipupillenveld.

Team van de week C1 wil 
promoveren naar 1e klasse
v.v. PaPendrecht - In deze 
rubriek wordt een team van 
VV Papendrecht in de spot-
lights geplaatst zodat het 
grote publiek kennis kan 
maken met de verschillende 
teams van de club.
Bas is de keeper van team 
C1 dat in de 2e klasse speelt. 
De verdediging bestaat uit 
Bryan, Cees, Jasper, Kevin 
en Daniel. Het middenveld 
bestaat uit Delano, Pepijn, 
Max en Dean en de aanval 
wordt gevormd door Givan, 
Noah, Damian en Rodney.
Van alle spelers zijn er ze-
ven tweedejaars C en zijn 
zeven spelers afkomstig uit 
D1 van vorig seizoen. De 
kwaliteit van het team is 
door deze mix van eerste en 
tweedejaars spelers hoog. 
Momenteel bezet het team 
de 3e plek, vier wedstrijden 
zijn met grote cijfers gewon-
nen en één wedstrijd ging 
verloren. Het doel is om te 

promoveren naar de eerste 
klasse, de 3-2 winst in de 
onlangs gespeelde oefen-
wedstrijd tegen hoofdklas-
ser Sliedrecht C1 laat zien 
dat dit doel realistisch is. 
Eenmaal per week worden 
bij de training en bij oefen-
wedstrijden 5 spelers die 
momenteel hun wedstrijden 
in C2 spelen, toegevoegd aan 
het team. Trainer Vincent de 
Klerk kan dan zien hoe deze 
spelers zich ontwikkelen, 
om wellicht in de loop van 
het seizoen de stap te maken 
naar C1. Bijkomend voor-
deel is dat dan ook tactisch 
met 19 spelers kan worden 
getraind. Kortom C1 is een 
leuk team dat zijn thuiswed-
strijden om 10.30 uur speelt. 
Het tijdstip kan geen reden 
zijn om de jongens tijdens 
hun wedstrijden niet te ko-
men bekijken. Hou daarom 
het speelschema in de gaten, 
kortom wij zien u graag!

De kwaliteit van het team C1 is hoog door een mix van eerste- en 
tweedejaars spelers in C. 

VV Papendrecht groeit
v.v. PaPendrecht - De be-
langstelling om lid te wor-
den van v.v. Papendrecht 
blijft groot. Dankzij een 
flinke aanwas van minipu-
pillen heeft de club weer 
een nieuw team kunnen in-
schrijven, MP2. Dit minipu-
pillen team speelt uiteraard 
ook zijn thuiswedstrijden 
op het door reclameborden 

omzoomde minipupillen-
veld. Zij spelen hun thuis-
wedstrijden om 11:00 uur. 
Ook lid worden? Op de web-
site staat op de pagina “Lid 
Worden” alle benodigde 
informatie. U kunt ook ge-
woon langskomen of voor 
meer info mailen naar: le-
denadministratie@vvpa-
pendrecht.nl

Adverteren op schermen?
v.v. PaPendrecht - In de kan-
tine hangen twee schermen 
die informatie tonen over 
v.v. Papendrecht, zoals fo-
to’s, sportnieuws, uitslagen, 
standen en nog veel meer. 
Tijdens thuiswedstrijden 
van het eerste verschijnt de 
opstelling van de ploeg en de 
tussenstanden uit de com-
petitie. De info op de scher-

men wordt verzorgd door 
ClubopTV, onderdeel van 
stersponsor Mahony Media 
Groep, een Full Service Me-
diabureau. ClubopTV is een 
uniek informatiesysteem 
voor sportclubs in Neder-
land. Wilt u adverteren via 
dit medium? Mail de Spon-
sorcommissie: sponsorcom-
missie@vvpapendrecht.nl

Programma
v.v. PaPendrecht - Papen-
drecht dat afgelopen week-
end de zegenreeks verder 
heeft uitgebouwd naar 6 
wedstrijden, speelt dit week-
end in de bekercompetitie. 
Er wordt aangetreden tegen 
SC Kruisland, de ploeg uit 
het gelijknamige dorp speelt 
in de zondag 3e klasse A. De 
aftrap op sportpark ’t Hoogje 
is om 16:15. 
Het tweede elftal, dat het 
in de competitie ook prima 
blijft doen, speelt eveneens 
in de beker. Zij spelen om 
12:30 uur een thuiswed-
strijd tegen het in de reserve 
hoofdklasse uitkomende Pe-
likaan 2.
De volgende elftallen spe-
len komend weekend thuis: 
9:00 Papendrecht D1 – LRC 
D1 (Beker), 09:00 Papen-
drecht MD1 – IFC MD1 
(Beker), 10:30 Papendrecht 
C1 – Groot Ammers C1 (Be-
ker), 10:30 Papendrecht B1 
– Pelikaan B1 (Beker), 12:30 
Papendrecht 2 – Pelikaan 2 
(Beker)
Het hele programma staat 
op www.vvpapendrecht.nl 


