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Reserveer tijdig
0184-691282

Kerstamuse bestaande uit een wildkroketje met perencompote en rode portgelei
*****

King crab met ansjovismayonaise, groene asperges, waterkers en bietenblad
*****

Cappuccino van paddenstoelen met geraspte wintertruffel en een crouton van 
ciabatta en roomkaas

*****
Verfrissende pauzedrank van stoofperen- anijs sorbet en Champagne

*****
Boeuff Wellington, een klassiek gerecht van ossenhaas in korstdeeg met 

parmaham en een kalfsjus met ingekookte balsamicoazijn
***** 

Warme vanille roomsoep met zwarte bessen sorbetijs en roodfruit
***** 

Koffi e met overheerlijke friandises

€ 59,50 p.p.
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Bailey de Regt geselecteerd

v.v. PaPendRecht - Bailey de 
Regt, speler van D1, is door 
de KNVB uitgenodigd voor 
twee selectieactiviteiten 
met de groep jongens onder 
13 jaar van het werkgebied 

Brabant. 
Op maandag 17 november 
en maandag 1 december 
zal hij bij voetbalvereniging 
DBS op Sportpark Meerho-
ven in Eindhoven met een 

groep leeftijdsgenoten mee-
trainen onder leiding van 
enkele talentencoaches. 
Voetbalvereniging Papen-
drecht wenst Bailey daarbij 
veel plezier en succes.

D1-speler Bailey de Regt is door de KNVB geselecteerd.

Pupil van de week Floris 
de Jong is tweebenig
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 Floris de Jong. Floris is 
speler van F1 en 8 jaar. De 

leerling op de Koningin 
Beatrixschool laat zien dat 
hij een echte voetbalprof is. 
Voor het nemen van de foto’s 
zorgt hij ervoor dat zijn shirt 
keurig in zijn broekje zit en 
bij het interview geeft hij 
rustig zijn antwoorden. 
Zijn trainers dit seizoen zijn 
Michael Blom en Mark van 
der Leede, of het aan de trai-
ners ligt is niet bekend maar 
ook deze speler van F1 is net 
als zijn collega pupil van de 
week twee benig. Floris, die 
het liefst rechts of links ach-
terin speelt, vindt alles leuk 
aan voetbal. 
Zijn favoriete speler is Gra-
ziano Pellé, hij vindt het wel 
jammer dat hij weg is bij zijn 
favoriete club Feyenoord. 
Hij denkt overigens wel dat 
Feyenoord dit seizoen kam-
pioen wordt van de eredi-
visie. Floris, veel plezier bij 
de wedstrijd Papendrecht 
– Botlek!

Floris de Jong speelt het liefst rechts of links achterin en vindt 
álles leuk aan voetbal.

Oranje Leeuwinnen
v.v. PaPendRecht - De vrou-
wen van VV Papendrecht 
volgen de Oranje Leeuwin-
nen in hun jacht op de WK 
deelname in Canada. Op 
30 oktober waren zij in het 
Kasteel getuige van de 2e 
wedstrijd in de playoff tegen 
Schotland. Dankzij een 2-0 
zege plaatste de ploeg zich 
voor de laatste kwalificatie-

ronde. Op 22 november zijn 
de Papendrecht vrouwen 
weer aanwezig bij het eer-
ste duel tegen Italië. Liefst 
90 dames en meisjes van de 
club zullen het Nederlands 
vrouwenteam dan onder-
steunen. Als ze zich net zo 
roeren als in Rotterdam, kan 
het bijna niet meer misgaan 
met de WK-kwalificatie.

Taaitaai poppen versieren
v.v. PaPendRecht - Op 
woensdag 26 november 
wordt in de kantine van VV 
Papendrecht een feestelijke 
doedag gehouden voor de 
jongste jeugdleden. Die dag 
zal er geen training voor 
hen zijn. Tegen een kleine 
vergoeding kunnen zij dan 
een speculaas- of taaitaai-
pop versieren met hagelslag, 

muisjes, dropjes en smar-
ties. De poppen kunnen ook 
beschilderd worden met 
vloeibare fondant. De F- en 
minipupillen mogen broer-
tjes, zusjes, vriendjes en 
vriendinnetjes meenemen. 
Ze kunnen ook tekenen en 
spelletjes doen. Ook ouders 
zijn welkom. Het begint om 
17.30 en duurt tot 19 uur.

Programma
v.v. PaPendRecht - Het eerste 
team, dat afgelopen week-
end door het slechte weer 
niet gespeeld heeft, speelt de 
thuiswedstrijd tegen Botlek. 
De ploeg uit Rotterdam staat 
op een 9e plek met 11 pun-
ten. Papendrecht zal probe-
ren om na twee keer punt 
verlies, de drie punten op 
het Slobbengors te houden. 
De aftrap is om 14:30 uur. 
Het tweede elftal, dat ook 
niet in actie kwam, speelt 
de thuiswedstrijd tegen de 
puntloze hekkensluiter GPC 
Vlissingen. Het tweede trapt 
om 12:30 af.
De volgende elftallen spe-
len komend weekend thuis: 
9:00 Papendrecht D1 – Desk 
D1, 9:00 Papendrecht MD1 
– DFC MD1, 10:00 Papen-
drecht F1 – Theole F1, 10:30 
Papendrecht E1 – Dubbel-
dam E1, 10:30 Papendrecht 
B1 – SVW B1, 12:30 Papen-
drecht 2 – GPC Vlissingen 2, 
14:30 Papendrecht 1 – Bot-
lek 1.
Het programma voor de ove-
rige elftallen is te vinden op 
www.vvpapendrecht.nl . 


