
Sliedrecht
Baanhoek-West

Landelijk wonen met alle voorzieningen dichtbij

Type Boterbloem
• Zeer ruime, modern vormgegeven 
 eengezinswoning van 3 lagen.
• Uitbouw mogelijk op de begane grond 
 en 1e verdieping.
• Grote lichte woonkamer met schuifpui 
 en open keuken van totaal ca. 39 m2.
• 1e verdieping: 2 slaapkamers.
• Royale badkamer.
• Optie voor een apart 2e toilet.
• 2e verdieping: 2 grote slaapkamers, 
 standaard 2e badkamer en technische ruimte.
• Vrijstaande berging.
• Complete woning is mogelijk incl. 
 badkamers, keuken en toilet.

Koopsom v.a. € 219.500,- v.o.n.
(gedeeltelijk casco woning)

Koopsom v.a. € 231.000,- v.o.n.
(complete woning, incl. keuken, 
toilet en badkamers met luxe sanitair.)

(015) 276 04 00 (0184) 64 77 55

Verkoop en informatie: 

www.wonenindebaanhoek.nl

HEEL VEEL WONING
VOOR EEN SCHERPE PRIJS
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Oktoberfeest succes

v.v. PaPendrecht - Na de 
wedstrijd van het eerste 
barstte zaterdag om 19:00 
uur in de kantine het ok-
toberfeest los. In de goed 
gevulde kantine van voet-

balvereniging Papendrecht 
vonden de Bratwursten mit 
Sauerkraut gretig aftrek, ui-
teraard onder het genot van 
een halve of hele liter bier. 
Vele feestgangers waren 

gestoken in de traditionele 
kleding, en verdiende daar-
mee een gratis halve liter. 
Het oktober feest aan het 
Slobbengors ging door tot in 
de late uurtjes.

Wie in traditionele kleding naar het Oktoberfest kwam, kreeg een gratis halve liter bier.

Team van de week A1 
kent variatie in leeftijden
v.v. PaPendrecht - In deze 
rubriek wordt een team van 
VV Papendrecht in de spot-
lights geplaatst. Het team 
van de week is A1, het team 
van de trainers Richard 
Nardten en John van Bilsen 
bestaat uit een grote vari-
atie van leeftijden. De kee-
per Jean-Philippe van der 
Linden is een betrouwbare 
doelman die eigenlijk nog 
in de B-jeugd mag uitko-
men. Het hart van de verde-
diging wordt gevormd door 
de routinier Mark Schreurs 
en de benjamin van het 
team Kenneth van de Berg. 
Kenneth, dus ook nog een B-
speler, doet het goed, vooral 
zijn positiespel is geweldig. 
Mark die voor het 4e jaar in 
A1 speelt, is de aanvoerder 
van het team. De beide back 
posities worden ingevuld 
door Lennart van den Heu-
vel en Kai Verloop. Lennart 
is met zijn onverzettelijk-

heid vaak het voorbeeld van 
het team, Kai heeft na een 
jaar afwezigheid zijn rentree 
weer gemaakt en zal nog wat 
spelritme moeten op doen. 
Het viermans middenveld 
wordt wisselend gevormd 
door een keuze uit vijf spelers 
te maken. Het veel scorende 
loopwonder Djerrel Saffig-
nani, verdedigende midden-
velder Dylan van Riemsdijk, 
techniscus David Wemmen-
hove, de snelle maar flegma-
tieke Vince Nardten en de 
onnavolgbare Purcell van 
Overloop. De keuze voor de 
tweemans aanval wordt ge-
maakt uit, de kleine maar 
sterke Ruben Bode, goal-
tjesdief Kevin Kiele of de 
bonkige en hard werkende 
spits Achraf Eddachouri. 
Het begeleidingsteam wordt 
verder aangevuld met leider 
Edwin Schreurs en assistent 
scheidsrechter Ron van den 
Heuvel.

Sommige spelers, zoals keeper Jean-Philippe van der Linden en 
Kenneth van de Berg, mogen nog uitkomen in de B-jeugd.

SMS-kinderfonds
v.v. PaPendrecht - De ge-
meente Papendrecht en 
VV Papendrecht vinden 
het belangrijk dat kinderen 
meedoen in de maatschap-
pij. Niet iedereen kan kin-
deren aan activiteiten laten 
deelnemen. Het SMS-kin-
derfonds maakt het moge-
lijk dat kinderen tot 18 jaar 
toch kunnen sporten als de 

financiële situatie het niet 
toelaat. Het fonds betaalt 
geen geld uit, maar regelt de 
betaling direct met de sport-
club. SMS staat voor School, 
Muziek en Sport. Het is be-
doeld om het voor kinderen 
die in een armoedesituatie 
leven, mogelijk te maken 
mee te doen aan activiteiten 
met leeftijdgenootjes.

v.v. Papendrecht leerbedrijf
v.v. PaPendrecht - Vanaf nú 
mag VV Papendrecht zich 
met trots een erkend leerbe-
drijf van het kenniscentrum 
Calibris noemen! Calibris 
is onder meer verantwoor-
delijk voor vaststelling van 
kwalificaties in zorg, welzijn 
en sport. Als erkend leerbe-
drijf draagt VV Papendrecht 
haar steentje bij aan de vor-

ming van gekwalificeerde 
arbeidskrachten, zodat er de 
komende jaren voldoende 
goed opgeleide vakmensen 
beschikbaar zijn in de sport-
sector. Bij een erkend leerbe-
drijf leren jongeren, die een 
mbo- of hbo-opleiding vol-
gen, het vak in de praktijk. 
Momenteel lopen 3 studen-
ten stage bij de club.

Programma 
v.v. PaPendrecht - Papen-
drecht speelt de uitwed-
strijd tegen Strijen. De club 
uit de Hoeksewaard staat 
op een teleurstellende 12e 
plek met slechts drie pun-
ten. Papendrecht, de trotse 
koploper in de 2e klasse D, 
heeft dit seizoen nog maar 
één tegendoelpunt moeten 
incasseren. 
In deze lastige uitwedstrijd 
zal Strijen er alles aan doen 
om Papendrecht op de eer-
ste nederlaag te trakteren. 
De aftrap is om 14:30 in 
Strijen. 
Het tweede elftal dat met 2 
andere clubs met 13 punten 
op een gedeelde eerste plaats 
staat, speelt de topper tegen 
LRC 2, aftrap 12:30 uur.
De volgende elftallen spe-
len komend weekend 
thuis:09:00 Papendrecht 
D1 – DSC D1, 10:00 Papen-
drecht MP1 – Wieldrecht 
MP1, 12:30 Papendrecht 2 
– LRC 2, 14:30 Papendrecht 
A1 – Heerjansdam A1
Het programma voor de ove-
rige elftallen is te vinden op 
www.vvpapendrecht.nl 


