
Familie & Relatie 

Relatiebemiddeling

RELATIEBASIS
Persoonlijke begeleiding

sinds 2007, groot landelijk
ledenbestand, leden 29-89
jr., intakegesprek bij u thuis

088-0542400 (lokaal tarief)
www.relatiebasis.nl

BVSK-lid

Feestdagen & 
Evenementen

Braderieën & Markten

NEUZELBEURS
De grootste koopjesmarkt

2 & 3 sept. 10-17 uur
www.neuzelbeurs.nl

De Broodfabriek, Rijswijk

MEGA VLOOIENMARKT
21+22 okt ROTTERDAM
RDM- Onderzeebootloods
rdm-straat 1, heijplaat info:
DonEvents.nl 0294-237320

VLOOIENMARKT
RIJSWIJK, DE SCHILP

Zon 3 Sept. + zon 17 Sept.
DonEvents.nl 0294-237320

VLOOIENMARKT 24 sept
Dordrecht, Reeweghal
150 kramen, Info deelname:
DonEvents.nl 0294-237320

Mont Martre, Curiosamarkt
130 kr. GOUDA, De Markt.
Elke Woensdag. Gratis
toegang. vanaerlebv.nl

Huis & Tuin

Onderhoud &
Reparaties

De Heer Onderdelenshop.
Reparatie wasmachines,
drogers, vaatwassers etc.
Ook onderdelen bestellen
via www.europart.nl 078-
6187400 Winkelc. Crabbehof

Werk & Inkomen

Overig Personeel
Gevraagd

Gezocht: TIMMERMAN. Full-
of parttime voor onder-
houdswerkzaamheden en/of
renovatie van 55 kamers.
Stuur je CV naar e-mail-
adres: info@homehotel.nl

Personeel Aangeboden
STUKADOOR v. al uw wand,
plafond en sierpleisters. Bel
Rombout 06-55895835.

Prive & Erotiek

Clubs

Samantha Privé sex va €40
Sexy meisjes 06-19143475
's-Gravendijkwal 47A R'dam
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SPORT

Papendrecht - De achtste 
editie van de VV Papend-
recht-Voetbaldagen ging op 
maandag 14 augustus vroeg 
van start. Onder de techni-
sche leiding van Mark 
Schreurs en algehele leiding 
van Martin van Heteren 
werden de 84 kinderen ont-
vangen en ingedeeld in ver-
schillende teams met klin-
kende namen als Barcelona, 
Chelsea en meer van derge-
lijke grote clubs. Iedereen 
werd voorzien van een mooi 
tenue dat ter beschikking 
was gesteld door sponsor 
Westfalia Marketing B.V. in 
samenwerking met kle-
dingleverancier Beltona. Na 
de ochtendtraining met ver-

schillende trainingsvormen 
volgde de lunch die weer 
prima verzorgd was door de 
kantineploeg. De middag-
sessie werd afgesloten met 
verschillende soorten partij-
vormen.

De ochtendtraining van de 
tweede dag begon met rede-
lijk weer. Alle oefeningen en 
spelvormen werden met 
groot enthousiasme uitge-
voerd. Tegen het middaguur 
begonnen de eerste regen-
druppels te vallen. Het mid-
dagprogramma was nog 
maar net begonnen, toen de 
hemelsluizen helemaal 
opengingen. De jongste 
groepen werden daarom 

naar binnengehaald. De 
oudste kinderen hebben het 
volledige programma alsnog 
afgewerkt.

Op de laatste dag van de 
Voetbaldagen was het weer 
gelukkig goed. In de ochtend 
werkten de deelnemers de 
trainingen af. Na de lunch 
werden de technische vaar-
digheden getest met behen-
digheidsspellen. Met deze 
spellen konden medailles 
verdiend worden. Fanatiek 
werd om de prijzen gestre-
den. Na de groepsfoto wer-
den aan de winnaars de bij-
behorende medailles 
uitgedeeld door voorzitter 
Hans Jonker.

Geslaagde voetbaldagen

De voetbaldagen werden afgesloten met een groepsfoto. (foto: pr)


