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Je overnacht in Hotel
Texel in Cocksdorp.
Twee nachten in een
comfortkamer inclu-
sief ontbijt. Onbeperkt
toegang tot de Finse
sauna en het ver-
warmde zwembad.
Lijkt dat je niet
fijn?

Tussen Keulen en Bonn
vind je een prachtig
landgoed waar jij nu
voordelig kunt verblijven.
Overnacht in een idylli-
sche omgeving en geniet

elke morgen van een
heerlijk ontbijt. Ge-
niet van een oase
aan rust en groen.

Onthaasten op Texel.
3-Daags arrangement nu v.a. €89,- per persoon

Hotel Clostermannshof ****, Duitsland.
Nu 3 nachten voor €79,- per persoon
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Oosterhoutseweg 18
4941 WZ Raamsdonksveer

Wij nodigen u van harte uit voor onze kunst-
verkoop op donderdag 12 juni tussen 15.00
- 20.00 uur en op vrijdag 13 juni 2014 tussen
14.00 - 18.00 uur bij Business Art Service
(BAS), in de watertoren te Raamsdonksveer.

Tijdens deze verkoop kunt u kunstwerken
voor thuis kopen met een korting die oploopt
tot wel 80% van de verkoopprijs! U koopt al
een kunstwerk vanaf € 29,-.

De collectie bestaat uit voornamelijk grafiek,
enkele doeken en objecten van een grote
verscheidenheid aan kunstenaars. Tegen
inlevering van deze advertentie, ontvangt u
een kunstboek naar keuze.

KUNSTVERKOOP 12-6 & 13-6-2014
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Zaterdag 2 gepromoveerd

v.v. PaPendrecht - Zaterdag 
2 heeft door twee overtui-
gende overwinningen op 
Kozakken Boys 3 de reserve 
1e klasse bereikt. Op Hemel-
vaartsdag werd op het Slob-

bengors de basis gelegd voor 
de promotie met een 6-1 
overwinning. Papendrecht 
was veel te sterk voor de 
mannen uit Werkendam. 
Zaterdag 31 mei werd het 

karwei afgemaakt door een 
0-4 overwinning in Werken-
dam. De tweede promotie in 
2 jaar, spelers en begeleiding 
gefeliciteerd met dit prach-
tige resultaat.

Zaterdag 2 viert de promotie.

Voetbaldagen  
bij VV Papendrecht
v.v. PaPendrecht - Elk jaar 
vinden bij voetbalvereni-
ging Papendrecht in augus-
tus de ‘Westfalia Marketing 
Voetbaldagen’ plaats. Ze 
duren drie dagen en zijn 
voor alle kinderen, jongens 
en meisjes, tot en met de D-
jeugd, leden en niet-leden. 
Iedereen is welkom, waarbij 
het motto is: 3 dagen leven 
als een voetbalprof. 
De kinderen kruipen in de 
huid van de beste spelers 
in de Europese competities. 
Westfalia Marketing B.V. 
is de hoofdsponsor van de 
voetbaldagen. Het bedrijf 
van Paul Blokzijl maakt het 
door zijn inbreng mogelijk 
om voor een laag deelname-
bedrag aan dit fantastische 
evenement bij voetbalver-
eniging Papendrecht mee te 
kunnen doen.
De vijfde editie is op maan-
dag 25, dinsdag 26 en woens-
dag 27 augustus 2014. Tien-

tallen vrijwilligers trainen 
de kinderen ‘s morgens op 
het veld. Na de lunch begint 
het competitieve gedeelte. 
Met Goalmaster, vier tegen 
vier, het WK-spel en latje 
schieten kan eeuwige roem 
worden vergaard.
De inschrijving is gestart. 
Per leeftijdscategorie is 
plaats voor 30 kinderen. 
De kosten zijn 15 euro voor 
leden en 30 euro voor niet-
leden. Dit is inclusief een 
tenue. Je kunt je inschrijven 
tot dinsdag 1 juli. Je inschrij-
ving is pas definitief nadat 
het inschrijfgeld betaald is. 
Op de website is het in-
schrijfformulier te downloa-
den, dat kan worden ingele-
verd in commissiekamer op 
het Slobbengors, of worden 
opgestuurd naar VV Papen-
drecht, Postbus 100, 3355 
AC Papendrecht, of gemaild 
worden naar jeugd@vvpa-
pendrecht.nl.

Tijdens de voetbaldagen leven de kinderen als een voetbalprof, 
inclusief een prachtig tenue van sponsor Westfalia Marketing BV.

Leukste vereniging
PaPendrecht - Voetbalver-
eniging Papendrecht heeft 
glansrijk de 3e editie van 
de verkiezing van de Leuk-
ste Sportvereniging van Pa-
pendrecht gewonnen. Met 
het prachtige rapportcijfer 
van 8,96 behaalde de club 
bijna twee keer zoveel stem-
men als de nummer 2, PKC. 
De voetbalclub kreeg meer 

stemmen dan alle andere 
Papendrechtse sportclubs 
bij elkaar. In de finale in 
september strijden alle ge-
meentewinnaars om de pro-
vinciale en landelijke titel. 
Rond die tijd zullen wij u 
informeren hoe de finales 
gaan verlopen. Iedereen be-
dankt voor het stemmen op: 
VV Papendrecht!

Meiden MD1 in finale
v.v. PaPendrecht - Op het 
Slobbengors speelde MD1 
de halve finale van de beker 
tegen OJC Rosmalen MD1. 
OJC Rosmalen MD1 was in 
hun sterke klasse overtui-
gend kampioen geworden 
met slechts 1 nederlaag. Het 
gelijk opgaande duel eindig-
de in 1-1. De strafschoppen 
namen onze meisjes beter, 

waardoor ze in de finale om 
de KNVB-beker staan. De 
bekerfinale vindt op zater-
dag 7 juni plaats, aanvang: 
half 10. De tegenstander is 
Gilze MD1. Gespeeld wordt 
bij voetbalvereniging Gilze 
op sportpark Verhoven, Rid-
derstraat 98 in Gilze. We re-
kenen op een grote suppor-
tersschare!

VV Papendrecht 
volgen
v.v. PaPendrecht - Al het 
nieuws van VV Papendrecht 
is op verschillende ma-
nieren te volgen. Via deze 
krant of op diverse digitale 
manieren. VV Papendrecht 
is actief op Facebook, Twit-
ter en uiteraard is de eigen 
website een grote bron van 
informatie. 
Op www.vvpapendrecht.nl 
is het ook mogelijk om een 
abonnement te nemen op de 
weekbrief. Deze verschijnt 
om de twee weken en be-
vat buiten het belangrijkste 
nieuws, ook het wedstrijd-
programma van de komende 
twee weken. De weekbrief is 
niet alleen bedoeld voor le-
den, maar ook voor ieder an-
der die geïnteresseerd is. 
Drie keer in het seizoen ver-
schijnt ook een nieuwsbrief 
voor sponsors en mensen 
die op de hoogte willen blij-
ven van de club. 
U kunt zich op de nieuw-
spagina aanmelden voor 
zowel de weekbrief als de 
nieuwsbrief.
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