
Vliegtuigspotten

Protestant- Christeli jke Stichting Waardeburgh

Sociale contacten zijn belangrijk. Zeker voor senioren. Het aangaan van (nieuwe) sociale contacten is niet altijd 

gemakkelijk. Waardeburgh helpt hierbij door middel van sociëteiten, uitstapjes met Waardeburghplus, themamaaltijden in 

onze restaurants en overige activiteiten in onze locaties. En… bij u in de buurt. Ook dát noemen wij waardevolle zorg! 

Er-op-uit met Waardeburgh

Sociëteiten in Papendrecht 
Samen in verbondenheid

Seniorensociëteit
Dagopvang voor o.a. senioren met (beginnende) 
dementie. 

Binnenkort meer sociëteiten in ons wijkservicepunt 
aan de Schoorweg.

Waardeburghplus 
uitstapjes in april
Bloesemtocht door de Betuwe   8 en 10 april
Workshop memobord maken 
                         inclusief high tea 15 en 22 april
Vliegtuigspotten bij Schiphol 17 april
Pannenkoeken eten in Den Hout 28 april 
 
Kijk op www.waardeburgh.nl/plus voor het complete 
aanbod van activiteiten. Bel de Seniorenzorglijn voor 
meer informatie en aanmelden.

Themamaaltijden  
Compleet driegangenmenu 
voor slechts € 12,-*

Waardeburgh heeft vier zorgcentra in 
de regio met elk een eigen restaurant. 
Bezoek onze themamaaltijden in 
Sliedrecht, Alblasserdam en 
Hardinxveld-Giessendam.

Bel voor meer infromatie de Seniorenzorglijn.

Overige activiteiten

Opening  wijkservicepunt
Woensdag 15 april, 14.00 - 16.30 uur.

Bezichtiging van onze nieuwe locatie.• 
Onthulling van de naam.• 
Diverse activiteiten. • 
Gratis koffi  e en thee met vers gebakken • 
stroopwafel.

U bent van harte welkom!

www.waardeburgh.nl    
Gratis Seniorenzorg- en infolijn 

0800 – 456 0 456

‹ www.papendrechtsnieuwsblad.nl Alblasserwaard · woensdag 18 maart 2015 · 36

E5 wint weer

VV PaPEndrEcht - Papen-
drecht E5 heeft in specta-
culaire wedstrijd laten zien 
dat je nooit moet opgeven. 
Na een slechte start in de 
wedstrijd tegen Sliedrecht 

E8, wat een 0-3 achterstand 
opleverde, knokte het team 
zich terug in de wedstrijd. 
Uit eindelijk werd de wed-
strijd met 4-3 gewonnen. 
Het volledige verslag van 

het team dat niet voor niets 
enkele weken geleden team 
van de week was, is te vin-
den op onze website 

www.vvpapendrecht .nl

Papendrecht E5

D2 team van de week: veel 
plezier na stroeve start
VV PaPEndrEcht - In deze 
rubriek wordt een team van 
VV Papendrecht in de spot-
lights geplaatst zodat het 
publiek kennis kan maken 
met de verschillende teams.
Het team bestaande uit een 
mix van eerste- en twee-
dejaars D-pupillen, kende 
een stroeve start. Door hard 
werken worden nu resulta-
ten gehaald. Het team komt 
trouw en gemotiveerd naar 
de trainingen. De nabespre-
kingen in de doucheruimte 
duren echter te lang volgens 
de ouders. Het positieve is 
dat de jongens plezier met 
elkaar hebben en er zodoen-
de een goede sfeer heerst. De 
begeleiding ziet de rest van 
het seizoen met vertrouwen 
tegemoet.
Keeper van D2 is Vincent 
Pattinama, een ster in een-
op-eensituaties. De verde-
diging:  Sil van Heeswijk, 
Max Bergsma, Angelino 

Wubben, Kevin Tyrer en 
Mubarak Haybe. Sil is het 
type geen woorden maar 
daden. Max is de rots in de 
branding. Angelino is een 
knokker, de tegenstander 
komt hem meerdere malen 
tegen. Kevin is onvermoei-
baar en lastig voor de tegen-
stander. Mubarak is sterk en 
wil overal zijn. Dion Kor-
tekaas, Mahmoud Tarik en 
Luuk Blokzijl zijn de mid-
denvelders. Dion en Mahm-
oud vormen het creatieve 
hart van D2; Dion is snel 
en Mahmoud beheerst veel 
techniek. Luuk zal nooit 
verzaken. De aanval wordt 
gevormd door Jurvenny Ber-
nadina, Younes Chamrouki, 
Julian van Nugteren en Tho-
mas Hessing. Jurvenny is 
topscoorder. Younes is een 
combinatie van kracht en 
techniek. Julian heeft een 
neusje voor de goal, net als 
Thomas.

De begeleiding: trainers Arjan Teeuw en Dennis Rijntjes, leiders 
Paul Blokzijl en Guillaume Kortekaas en vlagger Jo Pattinama.

Vrouwentrainer gaat door
VV PaPEndrEcht - Eimerd 
van de Griend heeft het 
bestuur meegedeeld ook 
volgend seizoen de dames 
onder zijn hoede te nemen. 
Het Lid van Verdienste en 
voormalige bestuurslid is 
tot ieders tevredenheid al 
vele jaren verbonden aan de 
vrouwen/meisjesafdeling 
van onze club. Dit bleek on-

langs nog uit de vele valen-
tijnskaarten die hij mocht 
ontvangen van zijn speel-
sters. Eimerd is dit seizoen 
gestart met een jonge ploeg 
in opbouw en ziet dusda-
nige vorderingen dat hij dit 
graag verder wil uitbouwen. 
Wij wensen de hoofdtrainer 
van de vrouwen en zijn da-
mes veel succes.

Gerlich naar Noordeloos
VV PaPEndrEcht - Laurens 
Gerlich, onze huidige trai-
ner van Zaterdag 2, wordt 
komend seizoen hoofdtrai-
ner van zaterdagvierdeklas-
ser Noordeloos. De sport-
vereniging uit Noordeloos is 
een kleine, maar ambitieuze 
club waar Laurens zich zeker 
op zijn plaats zal voelen. De 
succesvolle en sympathieke 

trainer die vorig jaar met 
het tweede via de nacompe-
titie promoveerde naar de 
reserve eerste klasse, hoopt 
Papendrecht een mooi af-
scheidscadeau te geven. Het 
elftal staat op dit moment op 
een 4e plek, maar met nog 
enkele inhaalwedstrijden 
voor de boeg is promotie nog 
binnen bereik. 

Programma 
VV PaPEndrEcht - Het afgelo-
pen weekend heeft Papen-
drecht een punt overgehou-
den aan de doelpuntrijke 
wedstrijd tegen DVC. Dit 
weekend speelt Papen-
drecht de uitwedstrijd tegen 
Spirit. Aanvang 15.00 uur. 
Het tweede elftal speelt de 
uitwedstrijd tegen Arne-
muiden. Door de overwin-
ning van afgelopen weekend 
staan zij op een keurige 4e 
plek. Aftrap 14.30 uur.  De 
volgende selectie elftallen 
spelen een thuiswedstrijd: 
Zaterdag:
9:00 Papendrecht MD1 
– sc Emma MD1 
10:00  Papendrecht MP1 
–  De Alblas MP1  
10:30 Papendrecht E1 
–  Pelikaan E1
10:30 Papendrecht C1 
– Sliedrecht C2
10:30 Papendrecht B1 
– Sleeuwijk B1
12:30  Papendrecht VR1 
– Rijsoord VR1
Het programma voor de ove-
rige elftallen: 

www.vvpapendrecht.nl


