
Uw advocaat met 
het laagste tarief 
van maar E145,- 
per uur
De goedkoopste juristen-

praktijk in de Drechtsteden 
en de Alblasserwaard.

Kantoor De Meent
Brederodehuis 14
3353 HD Papendrecht

t. 078 - 64 57 165
e. info@juristenpraktijkdemeent.nl

juristenpraktijkdemeent.nl
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Ontvangstadres:
Weberstraat 1 (modelwoning)

Baanhoek-West, Sliedrecht
wonenindebaanhoek.nl

EEN ONTWIKKELING VAN
INFORMATIE EN VERKOOP

 Appartementen vanaf € 129.500 v.o.n.

 Eengezinswoningen vanaf € 219.500 v.o.n.

 2^1 kapwoningen vanaf € 318.500 v.o.n.

Kom langs tijdens het open huis van 11:00 tot 13:00 uur 
en laat u informeren over het actuele woningaanbod in 
Baanhoek-West.

(078) 644 21 10(015) 276 04 00
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AV Passaat organiseert 
‘Beginnen met hardlopen’
Op 17 januari start bij 
Atletiekvereniging 
Passaat in Papendrecht 
het jaarlijkse project 
Beginnen met hardlopen. 
Dit is bedoeld voor 
iedereen die wil beginnen 
met hardlopen, of al 
enige ervaring heeft. 
Na 15 weken kunt u 5 
kilometer aan één stuk 
hardlopen. 

PaPendrecht - U traint in 
groepen onder leiding van 
gediplomeerde trainers. 
Voor iedereen is er een groep 
met een geschikt tempo. 
Doel van het project is om 
gezamenlijk deel te nemen 
aan de Lenteloop op 9 mei 
2015. Het loopgroepproject 
van AV Passaat behoort tot 
de succesvolste van Neder-
land: zeker 75% doet mee 
aan de Lenteloop.
Bij de start van het project 
ontvangt u informatie van 
een fysiotherapeut, waar u 
zo nodig later terecht kunt 
als u onverhoopt toch een 
blessure heeft. Een belang-
rijke meerwaarde is de be-
geleiding door een altijd 
aanwezige hersteltrainer. 
Deze geeft u adviezen hoe 
u minder belastend kunt 
hardlopen en eventuele 

pijntjes kunt verhelpen. De 
inzet is erop gericht om u zo 
mogelijk van uw klachten af 
te helpen en op een verant-
woorde manier weer in te la-
ten stromen in de groepen.
Als u deelneemt aan dit pro-
ject traint u de eerste twee 
weken gratis mee, waarna 
u zich voor twee kwartalen 
inschrijft als lid van Pas-
saat. Hierbij is inbegrepen: 
drie trainingen per week, 
de inschrijfkosten voor de 
Lenteloop, een functioneel 

hardloopshirt, een loopdi-
ploma en een groepsfoto. 
De trainingen zijn op zater-
dagochtend, dinsdagavond 
en donderdagavond. Na het 
project kunt u lid blijven om 
uw opgebouwde conditie en 
loopvermogen bij te houden 
of verder te ontwikkelen.
Op zaterdag 10 januari is er 
om 10.00 uur in het clubge-
bouw van AV Passaat aan 
de Andoornlaan 38 een in-
formatiebijeenkomst waar 
u uitleg krijgt over het trai-

ningsprogramma en over 
hardloopschoenen en –kle-
ding. De trainers en een fy-
siotherapeut vertellen wat 
hardlopen doet met uw ge-
zondheid en uw lijf en leden. 
U kunt dan ook al ter plaatse 
inschrijven. De minimum-
leeftijd voor deelname is 
16 jaar. U kunt twee weken 
gratis meetrainen en daarna 
ter plekke inschrijven. Voor 
vragen kunt u mailen naar 
Gert Schut: gschut@telfort.
nl

Deze deelnemers begonnen vorig jaar aan hun allereerste training. Het merendeel van hen liep in 
mei mee met de Lenteloop.

Info-avond over 
toerfietsen bij 
DTC de Mol
dordrecht - Alle voorbe-
reidingen voor het nieuwe 
toerfietsseizoen worden 
deze en komende dagen ge-
troffen. Sommige onderdeel-
tjes van de racefiets worden 
vernieuwd en andere weer 
eens opgepoetst. Trainings-
schema’s worden bedacht 
en doelen worden gesteld. 
Er kan nauwelijks meer op 
droog, mooi en zonnig weer 
worden gewacht. 
Daarom organiseert de 
D(ordtse) T(oer) C(lub) De 
Mol op donderdag 15 janu-
ari vanaf 20.00 uur in haar 
clubhuis op de Vogelaars-
weg 6 (Recreatiegebied Hol-
landse Biesbosch) 3313 LL 
Dordrecht een informatie-
avond over het toerfietsen 
op een racefiets en wat de 
DTC De Mol hierin kan be-
tekenen.
Op deze avond zal informa-
tie worden verstrekt over het 
onderhoud en de aanschaf 
van de racefiets, het trainen, 
voeding en drinken tijdens 
een fietstoertocht, het rij-
den in een (grote) groep. Het 
clubhuis is vanaf 19:30 uur 
open en uiteraard is de toe-
gang geheel gratis, evenals 
de koffie of thee.

Ereleden
PaPendrecht - Eimerd van 
de Griend (trainer dames-
teams) en Dick Verschoor 
(Jeugdcommissie) zijn on-
langs benoemd tot lid van 
verdienste van vv Papen-
drecht. 

Joop Warner 
blijft bij vv 
Papendrecht 
PaPendrecht - Joop War-
ner is ook komend sei-
zoen hoofdtrainer van za-
terdagtweedeklasser vv 
Papendrecht, zo meldde het 
bestuur zaterdagmiddag tij-
dens de nieuwjaarsreceptie 
op sportpark Slobbengors.
De 63-jarige oefenmeester 
volgde afgelopen zomer Ri-
chard Elzinga op als tech-
nisch verantwoordelijke 
man. Sinds kort zit Warner 
ook in het bestuur van vv 
Papendrecht. Hij heeft de 
portefeuille Technische Za-
ken onder zijn beheer.
“Wij zijn bijzonder blij dat 
Joop nog een jaar op het veld 
wil staan”, reageert secre-
taris Theo Wolters namens 
het bestuur van vv Papen-
drecht. “De resultaten zijn 
prima en het contact tussen 
de trainer en de spelers-
groep is uitstekend. Fijn dat 
we de samenwerking kun-
nen voortzetten.”

Bridgetoernooi
PaPendrecht - In het Denk-
sportcentrum vindt op zater-
dag 17 januari vanaf 13 uur 
het Qpen Papendrechtse Pa-
ren Kampioenschap plaats. 
Gespeeld wordt in drie cate-
gorieën: om het kampioen-
schap, voor de gezelligheid 
en voor minder ervaren 
bridgers. Inschrijven kost 
10 euro p.p. en kan t/m 15 
januari o.v.v speelsterkte, 
categorie en bondsnummer 
via www.nbbclubsites.nl/
club/40012


