
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

SWRB-lid

Feestdagen & 
Evenementen

Braderieën & Markten

NEUZELBEURS
De grootste koopjesmarkt

21 & 22 april 10-17 uur
www.neuzelbeurs.nl

De Broodfabriek, Rijswijk

Openlucht Vlooienmarkt
Zon. 22 april Leidschendam
Kennedyplein DonEvents.nl

Zon 22 april (volgeboekt)

ROMMELMARKT
Margriethal Schiedam

9-17 u. MDV 06 - 41 01 09 00

Openluchtvlooienmarkt:
Zat. 21 Apr, Zat. 12 mei, Zat.
16 Juni, Dordrecht, Admi-
raalspl 10-17u., 06-53777967

Huis & Tuin

In en Om de Tuin
Voor al uw tuinwerk: aanleg,
onderhoud en bestratingen.
Van klein klusje tot complete
aanleg. Bel nu voor GRATIS
prijsopgave aan huis
F. Klaver 078-8200381.

Auto & Vervoer

Te koop gevraagd

AUTOSLOPERIJ De Zaag
vraagt loop-, sloop- en scha-
deauto's. Vanaf € 100,-. Dir.
RDW vrijwaring. Gratis op-
haaldienst. Tel. 010-4201897

Caravans &
Vouwwagens

CAMPING ZOEKT !! Snelle,
correcte aankoop van uw
Tourcaravan, direct RDW-
vrijwaring tel: 06-21819821

Werk & Inkomen

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

Prive & Erotiek

Clubs

Samantha Privé sex v.a. 40
Sexy meisjes 06-19238774
´s-Gravendijkwal 47A R´dam
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Zoekt u contact?
plaats een rubriek in uw krant

rubrieken@persgroep.nl

Huis & Tuin?
adverteren onder een rubriek

rubrieken@persgroep.nl
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De pupil van de week is Vada Clayton. (Foto: Privé)

Bij elke thuiswedstrijd van 
zaterdag 1 wordt een pupil 
uitgenodigd om de wedstrijd 
bij te wonen.

PAPENDRECHT - Op de mid-
denstip, vlak voor het begin 
van de wedstrijd, gaat de Pupil 
van de Week op de foto met 
de scheidsrechter en de beide 
aanvoerders. Tijdens de wed-
strijd zit hij of zij in de dug-out 
naast de wisselspelers. In de 
rust en na de wedstrijd is de 
pupil van de week te gast in 
de bestuurskamer. Als afslui-
ting krijgt hij “de Pupil van de 

week bal” overhandigd met 
daarop alle handtekeningen 
van de 1e elftalspelers.
 
Voetballen of keepen
De pupil van de week is Vada 
Clayton. Vada speelt in JO9-4 
en is 8 jaar oud. Zij is er eigen-
lijk nog niet helemaal uit wat 
ze nou het leukste vindt, voet-
ballen of keepen. “Als ik voet-
bal dan speel ik het liefst ach-
terin, maar ik denk dat ik het 
keepen het leukste vind.” De 
leerling van de Koningin 
Beatrixschool is zowel links als 
rechts. “Ik kan met beide be-

nen schieten”, zegt ze trots. 
“Met rechts schiet ik het bes-
te”. Vada, die nog een zusje 
heeft met de mooi naam 
Danae, is fan van Feyenoord. 
Op de vraag wie haar favoriete 
speler is zegt ze lachend “dat 
ben ik zelf…, nee hoor dat is 
Messi.” Vada die overigens 
nog denkt dat Feyenoord 
kampioen wordt, wil later die-
renarts worden. Wij wensen 
Vada veel plezier bij de wed-
strijd Papendrecht - Hardinx-
veld. Wij hopen dat haar voor-
spelling, een 2-0 overwinning, 
uitkomt.

Pupil van de week: Vada 
Clayton

Wedstrijdprogramma selecties

Papendrecht pakt 
alsnog volle winst
PAPENDRECHT - Op dinsdagavond 10 april heeft Papendrecht in het restant van het 
gestaakte duel tegen Roda Boys Bommelerwaard in Aalst als nog de volle winst gepakt. 
Op zaterdag 24 maart werd door een blessure van de scheidsrechter de wedstrijd gestaakt 
bij een 2-2 stand en nog 14 minuten te spelen. Het was Jay Luciano die met een kopbal na 
een voorzet van Koen Lighaam de 2-3 eindstand op het bord zette.

PAPENDRECHT - Aanstaande 
zaterdag speelt Papendrecht 
een thuiswedstrijd tegen 
Heukelum. De ploeg uit het 
gelijknamige dorp staat op 
een .. plek. De aftrap op het 
Slobbengors is om 14:30 uur. 

Het tweede speelt ook thuis. 
Zij treden aan tegen Pelikaan 
3, aftrap 12:30 uur. De vrouwen 
spelen een uitwedstrijd tegen 
GSC/ODS. De aftrap in Dor-
drecht is om 12:00 uur. Jo19-1 
speelt in Zwijndrecht tegen 

Pelikaan, aftrap is om 10:00 
uur. MO19-1 Speelt thuis tegen 
Beek Vooruit, zij trappen om 
10:30 uur af. Het programma 
voor de overige elftallen is te 
vinden op de website: www.
vvpapendrecht.nl.


