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Makkelijk ging het niet in de finale van de nacompetitie tegen Zwaluwe 2. (Foto: Privé)

Voor het eerst in haar bestaan is het zaterdagteam van Pa-
pendrecht 2 gepromoveerd naar de res. Hoofdklasse.

PAPENDRECHT - Makkelijk 
ging het niet in de finale van 
de nacompetitie tegen Zwa-
luwe 2. Papendrecht was wel 
de beter spelende ploeg maar 
het gevaar van Zwaluwe lag in 
de dode spelmomenten. Het 
was bij de eerste acceptabe-
le aanval van Zwaluwe gelijk 
raak. De volkomen vrijstaande 
Bas Mutsaers kon vrij inkop-
pen en de bracht de thuisploeg 

hiermee op voorsprong. Tien 
minuten later, de eerste goed 
lopende aanval van Papend-
recht en ook hier was het ge-
lijk raak toen Jerrel v.d. Zeeuw 
een voorzet van Djerell Saffig-
nani gelijk op zij schoen nam. 
Na rust zette Papendrecht ge-
lijk de Zwaluwe op eigen helft 
vast. Toch was het Zwaluwe 
die weer op voorsprong kwam 
nadat een hoekschop onvol-

doende werd weggewerkt. 
Niet veel later bracht Djerrel 
Saffignani de ploegen weer op 
gelijke hoogte. Papendrecht 
kreeg daarna de nodige kan-
sen. Invaller Jarden van Ek zag 
zijn schot op de kruising uit-
eenspatten en kort daarna ver-
zuimde Jearlon Martina alleen 
voor de Zwaluwe doelman te 
scoren. Een minuut later mocht 
hij dit nog een keer overdoen 
en ditmaal maakte hij geen 
fout en bracht Papendrecht op 
de verdiende voorsprong.

Zaterdag 2 naar het 
hoogste niveau

Van de redactie

Ruim 120 bewoners van de drie woonlocaties van Rivas Zorg-
groep in Papendrecht deden mee aan de Rivas Vierdaagse Pa-
pendrecht. Van dinsdag 12 juni tot en met vrijdag 15 juni 
maakten de enthousiaste deelnemers en hun begeleiders 
elke dag een wandeling door Papendrecht. Op de laatste dag 
werden de deelnemers feestelijk onthaald met muziek, me-
dailles en een hapje en drankje.

PAPENDRECHT - De deelne-
mers kwamen iedere dag langs 
de drie woonlocaties van Rivas 
in Papendrecht: verpleeghuis 
De Wieken, zorgcentrum De 

Waalburcht en woonzorgcen-
trum De Markt.

Steeds meer deelnemers
De startlocatie was elke dag 

verschillend. ‘Tijdens de stop 
op locaties sloten er steeds 
meer deelnemers aan. Ver-
volgens liepen we een rondje 
door Papendrecht en dan lie-
pen we via de locaties weer 
terug naar het beginpunt’, zegt 
Marianne Dubbeldam, mede-
werker Rivas. ‘De deelnemers 
vinden het heerlijk om van de 
buitenlucht en de natuur te 
genieten.’

Feestelijk onthaal
Vrijdagmiddag werden alle 
deelnemers onder applaus van 

medewerkers, bezoekers en 
familieleden binnengehaald 
op de binnenplaats van woon-
zorgcentrum De Markt.

Muziek en medailles
Marnix van Wijnen, medewer-
ker Rivas vertelt: ‘Er was mu-
ziek, maar er waren natuurlijk 
ook medailles voor alle deel-
nemers. Deze werden uitge-
deeld door de medewerkers 
van Rivas. Onder het genot 
van een hapje en een drankje 
hebben we nog met elkaar na 
kunnen genieten.’ Rivas kijkt 

terug op een zeer succesvolle 
vijfde editie.

Erg naar hun zin
Nadja Krijgsman, medewerker 
Rivas: ‘Je ziet aan de bewo-
ners dat ze het erg naar hun 
zin hebben. Ze hebben zelfs, 
als extra steuntje in de rug, op 
woensdag een mooie bloem 
van Joy for all Flowers gekre-
gen. We willen het Rode Kruis 
bedanken, want zij hebben alle 
dagen meelopen en geholpen 
waar nodig. Maar natuurlijk 
ook alle vrijwilligers, familie-

leden, medewerkers van Rivas, 
de vaste ploeg verkeersrege-
laars, CSG De Lage Waard, OBS 
de Knotwilg, Jumbo, bakkerij 
van der Grijn, Joy for all Flo-
wers en Vrienden van Stolpe-
hove; bedankt voor de mooie 
dagen!’

Info
Voor meer informatie over de 
woonlocaties en de overige 
diensten van Rivas kan ge-
keken worden op de website 
www.rivas.nl en Rivas Zorglijn 
0900-8440.

Ruim 120 bewoners deden mee aan de vijfde editie van de Rivas Vierdaagse Papendrecht. (Foto: Privé)

Ruim 120 bewoners bij Rivas Vierdaagse

VV Papendrecht sluit seizoen af

Bright Adouvi speler van het jaar

PAPENDRECHT - In de verkiezing van de voetballer van het jaar is Bright Adouvi als 
winnaar uit de bus gekomen. De jonge verdediger heeft een prima seizoen achter de rug 
als centrale verdediger. De tweede plaats ging naar routinier George Tomas de Brito, de 
technische begaafde middenvelder was dit seizoen belangrijk voor de ploeg. Op de 3e plek 
eindigde Jay Luciano, de snelle buitenspeler was belangrijk met zijn goals.

PAPENDRECHT - Zaterdag 
heeft VV Papendrecht het sei-
zoen afgesloten met de traditi-
onele slotdag. Voor de jongste 
voetballers was er een par-
cours uitgezet met spelletjes 

waarin werd gestreden voor de 
bekers. De oudere jeugd en de 
senioren streden in een voet-
volleytoernooi om de BB-bo-
kaal. Op vier velden werd er 
door 16 ploegen uitgemaakt 

wie met de prestigieuze titel 
naar huis kon. Aan het eind 
van de dag werden de jeugd-
kampioenen gehuldigd en 
werd de voetballer van het jaar 
bekend gemaakt.


