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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

9 & 10 juni 10-17 uur
www.neuzelbeurs.nl

De Broodfabriek, Rijswijk

Openluchtvlooienmarkt: Zat
16 Juni, zat 28 juli, zat 25
aug. Dordrecht, Admiraal-
splein 10-17 u, 06-53.777.967

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
Van Klaveren 078-8200381.

Auto & Vervoer

Caravans &
Vouwwagens

Familie zoekt gebruikte
nette tourcaravan
te koop tel: 06-31664693

Werk & Inkomen

Logistiek & Transport

Ames Autobedrijf is op zoek naar
Chauffeurs!

Wij zijn op zoek naar oproepchauffeurs die ons team van
66+ chauffeurs willen versterken op de dinsdag, woensdag

of vrijdag bij Ames Autobedrijf te Sliedrecht.

Heeft u interesse?
Stuur een korte briefje met uw naam, adres,

geboortedatum en telefoonnummer naar
Ames Autobedrijf, t.a.v. Personeelszaken,

Postbus 354, 3300 AJ DORDRECHT of mail naar
personeelszaken@amega.nl.

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

Prive & Erotiek

Clubs
**GOLDENSUNPRIVE.NL**
Relaxen 7 dg p/wk geopend!
T. 010-2298197 Dames gevr.
Gezelligste adres in west.

Samantha Privé sex v.a. 40
Sexy meisjes 06-19238774
´s-Gravendijkwal 47A R´dam

Erotische Massages
Relax massages door de
sexy dame van uw keuze.
Alles mogelijk. TABOE
Benthuizerstraat 45B R'dam
Info: www.SEXYSEX.nl

rubrieken@persgroep.nl

Woninginrichting & Meubelen?
Personeel nodig?

rubrieken@persgroep.nl
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JO17-1 is op zaterdag 2 juni kampioen geworden. (Foto: Privé)

JO17-1 is op zaterdag 2 juni 
kampioen geworden.

PAPENDRECHT - Op het Slob-
bengors werd aangetreden te-
gen VVGZ JO17-1, de nummer 
4 uit de stand. De bezoekers 
wonnen met 3-5. Daardoor 
was het bang afwachten, wat 
de enig overgebleven concur-
rent VVAC JO17-1 later op de 
dag zou doen bij nummer 3 
ASWH JO17-1. Gelukkig voor 
Papendrecht deed ASWH de 
sportieve plicht en boekte een 
5-2 zege. Een mooie prestatie 
van de groep van trainer-coach 

Chahid Chaibi, dat een uitste-
kend jaar heeft gedraaid. Het 
team drijft met name op de 
sterke verdediging, die on-
der leiding staat van keeper 
Bas Jonker. Tijdens de 11 wed-
strijden van de voorjaars-
competitie werden slechts 12 
tegentreffers geïncasseerd. 
Negen wedstrijden werden 
gewonnen. Slechts twee keer 
werd verloren. Terwijl Pa-
pendrecht 2 en 3 verder zijn in 
de nacompetitie, ging JO19-1 
ten onder. Papendrecht JO19-1 
speelde een uitwedstrijd te-
gen ASWH JO19-1. De ploeg uit 

Hendrik-Ido-Ambacht was als 
11e geëindigd in de vierde divi-
sie. Papendrecht speelde zater-
dag de beste wedstrijd van het 
seizoen en maakte het ASWH 
zeer moeilijk. Na de reguliere 
speeltijd stond een 1-1 stand op 
het scorebord. Dat betekende 
verlengen. Ook in de verlen-
ging deed Papendrecht niet 
onder voor ASWH. Vijf minu-
ten voor tijd sloeg ASWH als-
nog toe, wat het einde voor 
Papendrecht JO19-1 betekende. 
De afscheidnemende trainer 
Richard Nardten was echter 
tevreden.

Een kampioen en wisselend 
succes in de nacompetitie

Wedstrijdprogramma nacompetitie

Gert de Vogel 
Vrijwilliger van de Maand
PAPENDRECHT - Gert de Vogel is deze keer de Vrijwilliger van de Maand. Gert is al vele 
jaren actief op het Slobbengors. Als speler heeft hij het rood-zwart veelvuldig verdedigd. 
Later was hij trainer en leider van diverse jeugdploegen. De laatste jaren is hij de rots in de 
branding aan de zijlijn. Voor verschillende teams hanteerde hij de vlag. Dit seizoen is hij 
actief als grensrechter bij Zaterdag 2.

PAPENDRECHT - Het tweede 
selectie-elftal versloeg in de 
eerste ronde van de nacom-
petitie De Alblas 2 met een 
score van 0-3. Aankomende 
zaterdag speelt het team van 
trainer-coach Martin Nouwen 

in de tweede ronde een uit-
wedstrijd tegen MZC’11 2, dat 
Drechtstreek 2 met 1-0 ver-
sloeg. De aftrap op sportpark 
Den Hogen in Zierikzee is om 
14:30 uur. Het derde boekte een 
2-6 zege op Altena 2 en speelt 

in de tweede ronde thuis. Pa-
pendrecht 3 treedt aan tegen 
Groot-Ammers 2, dat afre-
kende met Wilhelmina’26 2. 
De bal wordt om 14:30 uur op 
het Slobbengors aan het rollen 
gebracht.


