
Advertoria l

Bolletje laat heel Nederland 
gratis Goed Bezig! proberen!

Met een unieke deelnamecode voor de lezers van deze krant!

www.bolletje.nl/goedbezig

Een unieke 
deelnamecode om 
Bolletje Goed Bezig! 
GRATIS te proberen 

U kunt nu het aankoopbedrag* van 

Bolletje Goed Bezig! terugkrijgen op 

uw bankrekening. Ga naar de winkel, 

koop Bolletje Goed Bezig!, bewaar 

de kassabon en de verpakking en ga 

vervolgens naar 

www.bolletje.nl/goedbezig.

De actie loopt tot 31 mei 2015

Omdat u bij Bolletje alleen aan 

beschuit denkt en niet aan de 

heerlijke Goed Bezig! graanrepen, 

geeft Bolletje nu GRATIS Goed Bezig! 

weg!

Bolletje stelt nu heel Nederland in de

gelegenheid gratis kennis te maken 

met dit  100% natuurlijke, 100% 

lekkere tussendoortje. Tijdelijk krijgt 

u na aankoop van Bolletje Goed 

Bezig! het aankoopbedrag terug!* 

Deze aanbieding geldt voor alle vijf de 

varianten Bolletje Goed Bezig!

Bolletje Goed Bezig!:
heerlijk bakkersproduct
in de vorm van een reep
Bolletje staat voor bakkerskwaliteit. 

Van beschuit tot roggebrood en van 

ontbijtkoek tot knäckebröd. Het is die 

bakkerskwaliteit die ook in Bolletjes 

nieuwe Goed Bezig! graanrepen 

terugkomt. Een manier om de tijd 

tussen ontbijt en lunch op natuurlijke 

en lekkere wijze te overbruggen.

Het ontbijt is al even geleden met een knagend gevoel en

verminderde concentratie tot gevolg. Tijd om daar iets aan te doen en 

Goed Bezig! te kunnen blijven. Er zijn drie soorten Goed Bezig!: krokant, 

zacht en stevig. Alle drie zijn ze verkrijgbaar in een naturel variant. 

Daarnaast zijn de krokante en zachte graanrepen ook verkrijgbaar in een 

heerlijke fruitvariant. Er zijn dus in totaal vijf varianten Goed Bezig! 

granenrepen voor elke smaakvoorkeur!

Hét moment voor Goed Bezig! Je hebt trek, maar wilt nog niet gaan snoepen. 

Goed Bezig! graanrepen zijn door het goede natuurlijke gevoel van het ontbijt 

een perfect tussendoortje voor dit moment.

Niet snoepen maar toch een tussendoortje

11.00 uur

C R T 9 3 F R 

Uw unieke deelnamecode

Je probeert goed te ontbijten. Toch kan het daarna 
lang duren voor de lunchtijd aanbreekt. Tijd voor een 
snack? Eigenlijk hou je liever dat gevoel van het ontbijt 
nog even vast. Je wil niet nu al aan het snoepen slaan. 
Bolletje, de bekendste bakker van Nederland, komt nu 
met hét alternatief: Goed Bezig! graanrepen op basis 
van granen, zaden, pitten en echte stukjes fruit.

* De actievoorwaarden vindt u op www.bolletje.nl/goedbezig.

Een unieke 

en lekkere wijze te overbruggen.

Je probeert goed te ontbijten. Toch kan het daarna 
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Nieuwe outfit voor C1

VV PaPeNdreCht - C1 heeft 
een geheel nieuwe out-
fit mogen ontvangen van 
hoofdsponsor Nosuch 
Company. De outfit bestaat 
uit een compleet tenue en 

trainingspakken. De man-
nen van trainer Vincent de 
Klerk zijn zeer verguld met 
de sponsoring. 
Het bedrijf van oud eerste 
elftal speler Teus Baars is 

gespecialiseerd in com-
municatie en gevestigd in 
Rotterdam. Op de website 
nosuch.nl is alle informatie 
te vinden over dit zeer inno-
vatieve bedrijf.

C1 heeft een geheel nieuwe outfit mogen ontvangen van hoofdsponsor Nosuch Company.

D4 team van de week: 
multifunctionele spelers
VV PaPeNdreCht - In deze 
rubriek wordt een team van 
VV Papendrecht in de spot-
lights geplaatst zodat het 
grote publiek kennis kan 
maken met de verschillende 
teams van de club.
Als een heus selectieteam 
is de opkomst bij de trai-
ningen zeer hoog, tot groot 
genoegen van de trainers 
Rob en Stephen, die bij weer 
en wind er toch altijd weer 
staan, chapeau! De grensbe-
waking en verzorging zijn 
bij enkele fanatieke vaders 
in goede handen en met de 
steun van de vele moeders 
langs de kant is aan sup-
porters en mentale onder-
steuning geen gebrek. Voor 
de rest van het seizoen is 
D4 gewapend tegen de kou. 
Nieuwe trainingspakken 
geschonken door Stainalloy 
Nederland B.V. moeten de 
spiertjes warm houden van 
de (wissel)spelertjes. 

Het zoeken naar een vaste 
formatie zal bij deze grote 
groep lastig blijven. Echter, 
coach Rob creëert multi-
functionele voetballertjes, 
die met veel plezier het veld 
ingaan. Verdedigend worden 
steeds minder tegengoals ge-
incasseerd door Nick, Joey, 
Sabri, Vincent, Maurice en 
Ismail. Het middenveld, met 
Abdullah, Jeremy, Owen, 
Jeremo en Jesse, wordt met 
de week sterker in de duels. 
De aanval heeft de laatste 
potjes zeker niet droogge-
staan en veelvuldig klonk 
er gejuich op de velden. 
Son, Amon, Ismail, Devon 
en Sam hadden een groot 
aandeel hierin. Inmiddels is 
talentenpool D4 uitgebreid 
met Wesley en is Jeremo een 
stapje hoger gaan spelen bij 
D3. Kortom, er valt genoeg te 
beleven tijdens wedstrijden 
van D4. Dus: kom gerust 
eens kijken.

Nieuwe trainingspakken geschonken door Stainalloy Nederland 
B.V. moeten de spieren warm houden van de (wissel)spelertjes.

Johan de warme bakker
VV PaPeNdreCht - Johan van 
Sluijsdam heeft het initiatief 
genomen voor de verkoop 
van warme banketbakker-
sproducten in de kantine. 
Johan die al jaren actief is 
voor onze vereniging, is 
van origine banketbakker. 
Vanwege zijn achtergrond 
liep hij al een poos met het 
idee in zijn hoofd rond voor 

een heteluchtoven voor de 
keuken in onze kantine. Na 
overleg met onze voorzitter 
Bram Blom is die wens ge-
realiseerd en is een splinter-
nieuwe oven aangeschaft. 
Sinds enige weken kan Jo-
han samen met zijn vrouw 
daarom de hele dag gevulde 
koeken en saucijzenbrood-
jes bakken.

Kaboutersport
VV PaPeNdreCht - Voor het 
7e jaar wordt voor de jong-
ste leerlingen van de Papen-
drechtse basisscholen het 
project Kaboutersport ge-
houden. De keuze voor een 
sport is vaak lastig. Daarom 
krijgen kinderen uit groep 1 
en 2 in Sportcentrum Papen-
drecht 8 weken lang sport-
kennismakingslessen. Het 

initiatief ligt bij de gemeente, 
de uitvoering bij Stichting 
Hattrick. VV Papendrecht 
ondersteunt het project met 
mensen en materieel, zodat 
de kleuters kennis kunnen 
maken met voetbal. Op 8 
april verlenen trainers van 
VV Papendrecht en VV 
Drechtstreek assistentie aan 
kaboutersport.

Programma 
VV PaPeNdreCht - Zaterdag 
heeft Papendrecht een punt 
overgehouden aan de topper 
tegen Zuidland en 3 punten 
aan de wedstrijd op 2e paas-
dag tegen Pernis. Dit week-
end speelt Papendrecht de 
uitwedstrijd tegen Botlek. 
De ploeg uit Spijkenisse 
staat op de 12e plek en vecht 
nog tegen degradatie. De af-
trap op sportpark “De Brug” 
is om 14:30 uur. Het 2e elf-
tal, wat 4 punten overhield 
aan het Paasweekend, speelt 
de uitwedstrijd tegen GPC 
Vlissingen, aftrap 14:30 uur. 
Zaterdag spelen thuis: 
09:00 Papendrecht MD1 
– RKsv RCD MD1 
10:00 Papendrecht MP1 
–  Heerjansdam MP1  
10:30 Papendrecht C1 – Rijs-
oord C1
10:30 Papendrecht MC1 
– Hardinxveld MC1
12:30 Papendrecht VR1 
– VVAC VR1
14:30 Papendrecht A1 – Ter-
heijden A1
Het programma voor de ove-
rige elftallen is te vinden op 
www.vvpapendrecht.nl


