
MIST U EEN 
TAND OF KIES? 

Mondzorg  
op hoog  
niveau  
voor  

iedereen

HEEFT U EEN ONTBREKENDE TAND/KIES OF IS UW BESTAANDE 
TAND/KIES ZO BESCHADIGD, DAT DEZE NIET MEER ALS BASIS 
VOOR EEN BRUG OF EEN KROON GEBRUIKT KAN WORDEN? 

Dan is een kroon op een implantaat een goede oplossing. Het plaatsen 
van een implantaat is een eenvoudige ingreep, waar onze deskundige 
implantologen veel ervaring in hebben. 

N.B. Een kroon op een implantaat valt niet onder de basis-
verzekering. Bij een aanvullende tandartsverzekering worden 
de kosten mogelijk deels vergoed door uw zorgverzekeraar. 
Wij adviseren u hierover contact op te nemen met uw 
zorgverzekeraar.  

VOORDELEN KROON OP EEN IMPLANTAAT
•	 	Het	slijpen	van	uw	naastgelegen	gezonde	tanden/kiezen	is	

onnodig (bij brug wel noodzakelijk) 
•	 Implantaat	voorkomt	verdere	slinking	van	de	kaak	
•	 Structurele	oplossing	
•	 Eenvoudige	ingreep
•	 Vaak	voordeliger	dan	3-delige	brug
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HOGE KWALITEIT,LAGE PRIJS

VOLLEDIGE BEHANDELING INCLUSIEF 
KROON EN KWALITATIEVE IMPLANTATEN 
VANAF	SLECHTS	€	1.395,-*
Powered by:

*		Dit	betreft	een	eenvoudige	behandeling	in	de	zijdelingse	delen.	 
Uw	tandarts	geeft	u	graag	meer	informatie	over	de	mogelijkheden.
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Eteha sponsort v.v. Papendrecht

v.v. PaPEndrEcht - Het Pa-
pendrechtse bedrijf Eteha 
bv Slangentechniek steunt 
VV Papendrecht met een 
reclamebord aan het hoofd-
veld en minipupillenveld. 

Het bedrijf, ook bekend van 
de gelijknamige zaalvoet-
balvereniging, levert allerlei 
verschillende soorten rub-
ber- en kunststofslangen, 
koppelingen, klemmen en 

afsluiters voor de industrie. 
Directeur Rogier Hessing 
merkt dat er bij de club weer 
een positieve sfeer heerst en 
heeft daarom besloten om 
VV Papendrecht te steunen.

Voorzitter van de sponsor commissie Erwin Schuil (links) en Eteha directeur Rogier Hessing (rechts) 
zijn beiden tevreden met de sponsoring.

Pupil van de week Jelte  
is dol op strafschoppen
Bij elke thuiswedstrijd 
van zaterdag 1 wordt een 
pupil uitgenodigd om de 
wedstrijd bij te wonen. 
Op de middenstip, vlak 
voor het begin van de 
wedstrijd, gaat de Pupil 
van de Week op de foto 
met de scheidsrechter en 
de beide aanvoerders. 

v.v. PaPEndrEcht - Tijdens 
de wedstrijd zit hij of zij in 
de dug-out naast de wissel-
spelers. In de rust en na de 
wedstrijd is de pupil van de 
week te gast in de bestuurs-
kamer. Als afsluiting krijgt 
hij ‘de Pupil van de week 
bal’ overhandigd met daar-
op alle handtekeningen van 
de 1e elftalspelers.
De pupil van deze week is 
Jelte van der Kaap. De leer-
ling van ‘De Knotwilg’ is 8 

jaar oud en de keeper van 
F2. Jelte speelt voor het 
tweede jaar in F2, en is met 
keepen begonnen, omdat 
hij als veldspeler in de ver-
dediging stond en daar niet 
zoveel te doen had. Het leek 
hem leuker om de keepen. 
Hij wordt getraind door zijn 
vader, Thomas van der Kaap 
en krijgt keepers training 
van Richard Lokenberg. 
Ondanks dat zijn vader voor 
Ajax is, is zijn favoriete spe-
ler Erwin Mulder en zijn 
cluppie is Feyenoord. 
Wat hij het leukste aan voet-
bal vindt is uiteraard kee-
pen maar ook strafschoppen 
nemen vindt hij leuk. “Ik 
schiet ze altijd links hoog 
in de hoek, dat is meestal 
de zwakke hoek van een 
keeper”, vertelt hij. Ik train 
daar zelf ook op, want dat is 
ook mijn zwakke hoek. Jelte, 
zaterdag veel plezier bij Pa-
pendrecht – Pernis!

Jelte van der Kaap is keeper van F2 en krijgt keeperstraining van 
Richard Lokenberg.

Steun van Vriendenloterij
v.v. PaPEndrEcht - VV Pa-
pendrecht steunen en ook 
kans maken op prijzen oplo-
pend tot 2 miljoen euro? Dat 
kan bij de VriendenLoterij. 
Meedoen is heel makkelijk. 
U koopt een lot en geeft 
daarbij aan dat u voor onze 
sportclub wilt meespelen. 
Van uw lot gaat de helft di-
rect naar voetbalvereniging 

Papendrecht. 
Dus koop een lot en doe 
mee! Mensen die nu al mee-
doen kunnen aangeven, dat 
zij voor VV Papendrecht 
willen spelen. De code is 
310396. Dit kan ook telefo-
nisch gemeld worden aan 
de klantenservice van de 
Vriendenloterij via tel.  0900 
- 3001400.

Technische commissie
v.v. PaPEndrEcht - Op 24 
september zijn de mensen 
die Jacco Hessing als Hoofd 
JeugdOpleidingen (HJO) om 
zich heen heeft verzameld 
om samen met hem de Tech-
nische Commissie Jeugd een 
nieuw elan te geven, van 
start gegaan. Samen met 
Paco Ariza Lora, Richard 
Nardten en in nauw overleg 

met Bestuur en Jeugdcom-
missie zijn een Jeugdbeleid 
en Jeugdopleidingsplan 
opgesteld. Dit moet ervoor 
gaan zorgen dat v.v. Papen-
drecht verder stappen gaat 
maken in het aanbieden van 
voetbal aan jeugdleden, zo-
wel prestatief als recreatief, 
maar ook in de voeding aan 
de seniorenteams.

Programma 
v.v. PaPEndrEcht - Papen-
drecht dat afgelopen week-
end de vierde overwinning 
op rij behaalde, speelt aan-
staande zaterdag thuis te-
gen Pernis. De club uit het 
gelijknamige dorp staat op 
dit moment laatste met één 
punt. De bal zal om 14:30 
op het Slobbengors aan het 
rollen gebracht worden. 
Het tweede elftal speelt de 
dorpsderby tegen Drecht-
streek 2. De aftrap van deze 
wedstrijd op sportpark 
Oostpolder is eveneens om 
14:30 uur. 
De volgende elftallen spelen 
4 oktober thuis: 10:00 Papen-
drecht E1 – GJS E1, 10:00 Pa-
pendrecht F1 – Dubbeldam 
F1, 10:00 Papendrecht MP1 
– Drechtstreek MP2, 10:30 
Papendrecht B1 – Dubbel-
dam B1, 10:30 Papendrecht 
MC1 – Dubbeldam MC1, 
10:30 Papendrecht C1 – SC 
Amstelwijck C1, 12:30 Pa-
pendrecht VR1 – Wieldracht 
VR1 en 14:30 Papendrecht 1 
– Pernis 1.
Het hele programma staat 
op www.vvpapendrecht.nl


