
De DAIHATSU dealer & HONDA specialist 
Voor de ALBLASSERWAARD biedt aan:
Occasions met 6 mnd. BOVAG-garantie

NU!!! IN ONZE SHOWROOM:
DE NIEUWE HONDA CIVIC-TOURER!!!

Nu ook INBOUW van BEAR-LOCK versnellingsbaksloten!!! 
ONDERHOUD, REPARATIE, APK ALLE MERKEN

WWW.WIMSTUURMANAUTO.NL
Lelystraat 99 (t.o. Trendhopper) 3364 AH SLIEDRECHT

Tel.: 0184-412796

E-mail: stuurman@daihatsu.nl

DAIHATSU

Merk/Type bw.jr. km.stand kleur prijsEuro
Honda JAZZ 1.4 SI , Navi 2012 11000 rood € 16.950,-
Honda JAZZ 1.2 COOL 2014 15 urban m. € 15.700,-
Honda CIVIC Tourer 1.6 Lifestyle, navi,etc  2014   14000 zilver m. € 28.450,-
Honda CIVIC 1.4i 5D Sport 2011   21500 polished m. € 13.950,-
Honda CIVIC 1.8i 5D Sport 2006 108000 zwart m. € 8.450,-
Honda CIVIC 4D Hybrid 2009 104000 urban t. € 8.450,-
Honda ACCORD Tourer 2.0i Comfort 2003 194000 blauw m. € 5.950,-
Honda CR-V 2.0 Lifestyle 2014         13 zilver m. € 40.375,-
Honda CR-V 2.0i Lifestyle, tr.haak 2011   79200 urban tit. € 24.950,-
Honda CR-V 2.0i Elegance Aut. tr.haak 2007 139000 zwart m. € 13.450,-
Renault TWINGO  1.2 + airco 2011   17000 zilver m. € 6.250,-
Toyota AYGO 5D  airco 2011   46000 blauw m. € 6.250,-
Daihatsu Cuore 5d Trend  2009 104000 zwart m. € 4.950,-
Daihatsu Cuore 5D Trend 2008 105000 zilver € 3.950,-
Daihatsu SIRION 1.3 excl. 2008   57000 grijs m. € 6.950,-
HymerCamp 644GT  2.8 TDI vol opties 2001 117500 wit € 28.950,-
Fendt Platin 470TFB + mover, als nieuw 2004    n.v.t. grijs € 7.950,-

Zonder Garantie incl. APK
Honda CR-V 2.0i LS tr.haak 2000 134000 Beige € 2.950,-
Daihatsu TERIOS 2wd SXE  tr.haak, airco 2003 142750 groen m. € 4.450,-
Toyota Corrola station 1.6 airco 2000 180000 zilver € 2.250,- 

Spectaculaire Indumij Jubileumshow
Supervoordeel op Renault, Dacia, Kia & Nissan

Renault Clio actie

Gratis upgrade naar Estate

Kia Sportage

Voordeel tot € 2.500,- 

Scherpe aanbiedingen van Indumij

INDUMIJ

Indumij Jubileumshow!
Kom langs en maak kans op 1 van de 125 prijzen.
Indumij Jubileumshow!
Kom langs en maak kans op 1 van de 125 prijzen.

Renault tot 
€ 4.000,- 
voordeel

Extra hoge 
inruilprijzen

Kia Specials 
met korting

Nissan 
superdeals

Indumij Jubileumshow!Indumij Jubileumshow!Indumij Jubileumshow!Indumij Jubileumshow!

www.125jaarindumij.nlwww.125jaarindumij.nl

Barendrecht
Breda
Dordrecht
Etten-Leur
Hardinxveld-Giessendam
Oosterhout
Oud-Beijerland
Ridderkerk
Roosendaal
Zwijndrecht

Dordrecht
Zwijndrecht

Dordrecht
Rotterdam-Zuid

Barendrecht
Dordrecht
Etten-Leur
Oosterhout

Kijk voor alle adressen op 
www.125jaarindumij.nl

U vindt ons in:

Indumij Jubileumshow!Indumij Jubileumshow!Indumij Jubileumshow!

Indumij bestaat 125 jaar. Dat betekent groot feest op alle vestigingen. Profi teer van 
extra kortingen op nieuwe Renault, Nissan, Dacia en Kia modellen. Laat uw auto 
taxeren voor de beste inruilprijs. En maak kans op 1 van de 125 prijzen met als 
hoofdprijs 1 jaar lang gratis de nieuwe Renault Twingo rijden. Kom langs en feest 
met ons mee! Check www.125jaarindumij.nl voor alle vestigingen.
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Minipupillen spelen 1e keer thuis

v.v. PaPendrecht - Het on-
langs ingeschreven mini-
pupillenteam MP2 speelde 
zijn eerste thuiswedstrijd 
op het Slobbengors, op hun 
eigen minipupillenveld. Het 

veld, dat omgegeven wordt 
door reclameborden van 
diverse bedrijven, geeft de 
mini’s het gevoel dat ze hun 
wedstrijden in een stadion 
spelen. 

De wedstrijd tegen Groote 
Lindt MP2 ging dan wel ver-
loren met 8-12, maar het ple-
zier en enthousiasme spatte 
van de wedstrijd af. MP2, 
veel succes!

Het veld, dat omgegeven wordt door reclameborden van diverse bedrijven, geeft de mini’s het 
gevoel dat ze hun wedstrijden in een stadion spelen. 

Team van de week B1  
is een hecht collectief
v.v. PaPendrecht - In deze 
rubriek wordt een team van 
VV Papendrecht in de spot-
lights geplaatst.
Papendrecht B1 komt uit in 
de eerste klasse. Na een goe-
de voorbereiding heeft de 
begeleiding de definitieve 
selectie samengesteld. Olaf 
Romijn is de keeper. Bright 
Adouvi, Paiman Ahmadi, 
Romano Arons, Massine 
Boudihi (aanvoerder), Ro-
ger Dupuis, Stefan van den 
Heerik, Mark Koelman, Sa-
viel le Pair, Rick Louwman, 
Rick Molenaar, Dennis Rijn-
tjes, Desley van der Teen en 
Kevin Tilroe zijn de veld-
spelers. B1 wordt getraind 
door Arno Tiemens en ge-
assisteerd door leider Ruud 
Saffignani. 
De spelersgroep is een hecht 
collectief: ze staan allemaal 
stuk voor stuk op de juiste 
plek en weten elkaar moei-
teloos te vinden. De spelers 

zelf hebben dit ook in de 
gaten en geven elkaar het ge-
voel een ‘echt team’ te zijn. 
In de beker werd het team 
jammer genoeg al in de pou-
lefase uitgeschakeld, maar 
in de competitie loopt het 
tot nu toe uitstekend. Na 8 
gespeelde wedstrijden is de 
ploeg nog ongeslagen. Met 
zes zeges en twee gelijke 
spelen, en een prima doel-
saldo van 32 voor en 10 te-
gen staan ze op een stevige 
3e plaats. 
Saviel le Pair is op het ogen-
blik topscorer, met Rick 
Molenaar, Ramon Arons 
en Kevin Tilroe in de ach-
tervolging. Het is een genot 
om dit team te zien spelen 
en een eventueel kampioen-
schap behoort zeker tot de 
mogelijkheden. 
Aanstaande zaterdag is de 
topper tegen koploper Vir-
tus B1, de aftrap op het Slob-
bengors is om 10:30 uur. 

In de beker werd B1 al in de poulefase uitgeschakeld, maar in de 
competitie is de ploeg na 8 wedstrijden nog ongeslagen.

D1-spelers geselecteerd
v.v. PaPendrecht - Maar 
liefst drie spelers van VV 
Papendrecht D1 werden 
door de KNVB uitgenodigd 
om mee te trainen met de 
(voorlopige) trainingsgroep 
van jongens onder 12 jaar in 
het werkgebied Midden. De 
selectieactiviteit bestond uit 
twee trainingen. Op maan-
dag 27 oktober en maandag 

3 november volgden Twan 
Lokenberg, Mauro Tent en 
Gyan de Regt de trainingen 
van de KNVB. Deze vonden 
plaats bij Sportvereniging 
Capelle, op het Mandenma-
kers Sportpark in Sprang-
Capelle, gemeente Waalwijk. 
Twan, Mauro en Gyan geno-
ten en hebben er het nodige 
opgestoken.

Spinnen voor goed doel
v.v. PaPendrecht - In de 
nacht van zaterdag 25 op 
zondag 26 oktober vond de 
4e Wintertijd Challenge 
plaats, ‘s nachts sporten voor 
kinderen met een spierziek-
te. In Sportcentrum Papen-
drecht hield Power Ride de 
actie ‘It ́s a kind of magic’. 
Een team van VV Papen-
drechters onder leiding van 

Wim Erkelens stond midden 
in de nacht klaar om zich in 
te zetten voor Spieren voor 
spieren. Het team werd ver-
der aangevuld met Martin 
van Tol, Hans Jonker, Peter 
van der Linde, Marco Ma-
tena. Coach Addy Matena 
heeft met de nodige inspan-
ning een bijdrage geleverd 
aan het goede doel.

Programma
v.v. PaPendrecht - Het eerste 
elftal dat in de laatste thuis-
wedstrijd voor de eerste 
keer punten verspeelde, gaat 
op bezoek bij Wieldrecht. 
De ploeg uit Dordrecht staat 
op een 13e plek met slechts 
4 punten uit acht duels. 
De wedstrijd op sportpark 
Wieldracht begint om 14:30 
uur. Het tweede elftal, dat in 
een spectaculaire wedstrijd 
met 3-3 gelijkspeelde tegen 
Arnemuiden, gaat op bezoek 
bij De Zwerver. De aftrap op 
sportpark De Schans is om 
12:00 uur.
De volgende selectie elftal-
len spelen komend weekend 
thuis: 10:00 Papendrecht 
MP1 – De Alblas MP1, 10:30 
Papendrecht MC1 – Rksv 
RCD MC2, 10:30 Papen-
drecht C1 – Sc Emma C1, 
10:30 Papendrecht B1 – Vir-
tus B1, 12:30 Papendrecht 
VR1 – GSC/ODS VR1, 14:30 
Papendrecht A1 – Nieuw 
Lekkerland A1.
Het programma voor de ove-
rige elftallen is te vinden op 
de website: www.vvpapen-
drecht.nl


