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1395,-

Bank Bella Vista
3-zitsbank

van 2195,- voor

1595,-

3-zits bank Wellington
Hoge kwaliteit leder
Uitschuifbare zittingen
van 2295,- voor Fauteuil hoog

van 1350,- voor
1050,-

Fauteuil laag
van 1295,- voor
995,-1795,-

Eethoek Camiel
Stoel:
van 325,- voor
Tafel:
van 1785,- voor 1395,-

249,-

Dressoir Junin
Massief dressoir met
eigentijdse uitstraling
van 1895 voor

SHOWMODEL

SHOWMODEL

SHOWMODEL

1450,-

Wandkast Bente
Fraaie wandkast

van 2635 voor

1250,-

2,5 zits bank Wing
Topformbank
Comfortabel en chique
van 2095,- voor

1795,-

2,5 zitsbank 
Cambridge
Luxe rundlederen 
bankstel,
afgewerkt met 
kleuraccenten.
Verstelbare zitting
van 2425,- voor

Hoge fauteuil
van 1555,- voor

1395,-
1895,-

950,-
1495,-

Eethoek Linde
Eettafel
van 1150 voor 950,-

Fauteuil Basalt
In meerdere keluren
verkrijgbaar
van 1075,- voor
       

Eetkamer Armstoel
Camiel
van 439,- voor 350,-

Relaxfauteuil
In vele kleuren top leder
van 1795,- voor

Grote collectie
relax

fauteuils
voor

 saleprijzen! 850,-

Lage fauteuil
van 1515,-  voor
1295,-

KIJK VOOR MEER SALE MODELLEN OP ONZE WEBSITE!

bank in stof vanaf

Set Troy
3 en 2,5 zitsbank 3850,- 2990.-

2,5 zitsbank Troy
Duitse topkwaliteit, zuiver rundleder, met interieurvering
In vele kleuren mogelijk  
van 1825,- nu

Creëer uw eigen bank of fauteuil
Diep of ondiep, hoge of lage rug,
harde of zachte zit, ronde of
rechte armlegger enz. 
‘t Is allemaal mogelijk
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Jay Luciano is weer terug 

vv PaPendrecht - De A-se-
lectie van VV Papendrecht 
beschikt na de winterstop 
over een extra aanvaller, 
namelijk oude bekende Jay 
Luciano. 

Jay heeft een half jaar in het 
buitenland bij zijn handbal-
lende zus gewoond en kwam 
daarom enige tijd uit voor 
het Franse CS Amneville. 
Jay is onlangs teruggekeerd 

naar Nederland en wil zich 
weer bij het keurkorps aan-
sluiten. Hij is inmiddels 
weer in training en hoopt 
snel weer te kunnen voet-
ballen.

Jay Luciano woonde een half jaar in het buitenland bij zijn handballende zus. Hij voetbalde toen bij 
het Franse CS Amneville.

Team van de week D3: 
verdediging staat als huis
vv PaPendrecht - In deze 
rubriek wordt een team van 
VV Papendrecht in de spot-
lights geplaatst. Deze week 
is dat het team D3.
D3 heeft een mix van eerste- 
en tweedejaars D-pupillen. 
Keeper Sven (mini v/d Sar) 
staat in zijn goal zijn man-
netje. Dat laat hij blijken 
door na 9 gespeelde wed-
strijden er maar 8 door te la-
ten. De verdediging staat als 
een blok voor Sven, met op 
links Steijn (De Vrij), Niels 
(Blind), Angelino (Vlaar) en 
op rechts eindigend Sil (Jan-
maat), onze vaste captain 
de laatste wedstrijden. Deze 
vier verdedigers worden ge-
zien als de toekomst voor 
het nationale elftal.
Het middenveld bestaat uit 
linkshalf Michael, midmid 
Leonard en rechtshalf Bry-
an. De twee buitenspelers 
zorgen voor snelheid over 
de flanken en een goede 

aanspeelbaarheid van het 
spitsentrio. De centrale man 
heeft het middenveld aardig 
onder controle en kan in 
geval van nood zijn kanon-
schot in stelling brengen.
Het trio spitsen bestaat uit 
linksvoor Jawad, die met 
zijn techniek de meeste te-
genstanders tot waanzin 
drijft, centrale spits Irnes 
die als een mini Van Persie 
de ballen langs de keeper 
het net in knalt en Younes. 
Deze snelle en behendige 
rechtsvoor is een kruising 
tussen Van Persie en Koe-
man: techniek en kracht.
Sem en Yannick zijn de al-
leskunners, deze multifunc-
tionele spelers kunnen op 
vele posities uit de voeten. 
De spelers staan onder het 
toeziend oog van trainer en 
leider Peter Wubben, Rob-
bert Chaudron en de ouders 
die er altijd bij zijn en vlag-
gen.

D3 heeft een mix van eerste- en tweedejaars D-pupillen, onder 
leiding van trainer en leider Peter Wubben en Robbert Chaudron.

Metamorfose Nosuch
vv PaPendrecht - Hoofd-
sponsor NoSuchCompany 
heeft afgelopen periode een 
ware metamorfose onder-
gaan. Onlangs heeft No-
SuchCompany een nieuwe 
‘visual identity’ onthuld. 
Hiermee wil het nog duide-
lijker laten zien waar het be-
drijf voor staat: creativiteit, 
een no-nonsense mentaliteit 

en daadkracht. Dat uit zich 
in de nieuwe organisatie en 
de vernieuwde website. De 
kracht zit ‘m in een nuch-
tere, effectieve aanpak van 
communicatie- en design-
klussen voor allerlei klan-
ten. Dat wil het bedrijf visu-
aliseren via het nieuwe logo 
en de kleurrijke, energieke 
huisstijl.

Disco voor D- en C-jeugd
vv PaPendrecht - Op zater-
dagavond 24 januari wordt 
in de kantine van VV Pa-
pendrecht voor alle jongens 
en meisjes van de D- en C-
jeugd een disco gehouden. 
Van half 8 tot 11 uur kun-
nen zij de dansvloer op. DJ 
Bruno zorgt voor de muzi-
kale omlijsting. Elk lid mag 
een introducé meenemen. 

De deelnemers aan de disco 
mogen niet ouder zijn dan 
15 jaar. Er wordt een kleine 
entree prijs gevraagd, maar 
met dit entreebewijs krijg 
je weer twee consumpties. 
Tijdens de disco zijn uiter-
aard alcoholische dranken 
niet toegestaan. Het wordt 
vast een gezellige en drukke 
avond. 

Programma 
vv PaPendrecht - Het eerste 
elftal van trainer Joop War-
ner is weer volop in training 
voor de tweede helft van het 
seizoen. Papendrecht staat 
nog altijd op de eerste plek 
van de 2e klasse D. Aan-
staande zaterdag staat de 
oefenwedstrijd tegen Streef-
kerk op het programma, af-
trap 14:30 uur. Het tweede 
elftal, dat in de top staat van 
de reserve 1e klasse, speelt 
ook een oefenwedstrijd op 
het Slobbengors, zij trappen 
om 12:30 uur af.
De volgende elftallen spelen 
zaterdag thuis een oefen-
wedstrijd: 9:00 Papendrecht 
D1 – De Alblas D1, 10:00 
Papendrecht F1 – ASWH 
F1, 10:00 Papendrecht MP1 
– Pelikaan MP1, 10:30  
Papendrecht C1 – Stedoco 
C1 (beker), 10:30 Papen-
drecht B1 – Botlek B1, 12:30 
Papendrecht 2 - Heerjans-
dam 2, 14:30 Papendrecht 1 
– Streefkerk 1
Het programma voor de ove-
rige elftallen is te vinden op 
de website: www.vvpapen-
drecht.nl


