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Kijk voor meer aanbiedingen 
op www. budgetplan.nl

Geopend maandag t/m donderdag van 10.00 - 17.30 uur.  Vrijdag van 10.00 - 21.00 uur (koopavond). Zaterdag van 10.00 -  17.00 uur  

ALTIJD DE BESTE PRIJS!

*  vraag naar onze voorwaarden in de winkel

Deze zeer prettig geprijsde hoekkeuken is in 2 kleuren leverbaar, zowel in 
glanzend wit of magnolia. De ruime afmetingen van 345 x 278 cm zorgen 
voor veel opbergruimte, zo zijn er o.a. 2 ladenkasten die voor ruimte en 
overzicht zorgen. Alle deuren en laden zijn voorzien van het softclose 
systeem waardoor ze zacht en zelf sluitend zijn. De keuken wordt geleverd 
met werkblad, roestvrijstalen spoelbak en mengkraan.
 
Compleet met inbouw apparatuur van  
inclusief 5 jaar garantie;
* Energiezuinige koel-vriescombinatie
* Multifuntionele inbouw-oven
* Volledig intergeerbare vaatwasser
* Roestvrijstalen gaskookplaat
* Roestvrijstalen afzuigkap

Deze keuken is geheel 
naar uw eigen wens 
en  maatvoering 
samen te stellen

nu voor

€3.950,-
(zonder afgebeelde accessoires)

HOEKKEUKEN IN GLANZEND 
WIT OF MAGNOLIA

€399,00
Bij u thuis vakkundig ingebouwd 
en het oude apparaat afgevoerd 
nu voor €499,00*

Bij u thuis vakkundig ingebouwd 
en het oude apparaat afgevoerd 
nu voor €599,00*

Van €1.089,- nu voor  

ACM806/LX 58 cm brede inbouw 
inductiekookplaat voorzien van 4 
inductiekookzones en tiptoetsbe-
diening met slider en timer

OP=OP

€249,00
Van €699,- nu voor  

AKP563IX  60 cm brede multifunc-
tionele inbouwoven voorzien van 
energieklasse A, 5 bakfuncties, 
waaronder hetelucht functie en 
mechanische wekker

Van €1.059,-  nu voor  

ART4861/A+ 
Inbouw koel-/ 
vrieskast nis 
178 cm voorzien 
van energielabel 
A+, 273 liter 
netto inhoud, 
fl essenrek en 
LED verlichting

OP=OP

€499,00

€499,00

Bij u thuis vakkundig ingebouwd 
en het oude  apparaat afgevoerd 
nu voor €599,00*

Bij u thuis vakkundig ingebouwd 
en het oude  apparaat afgevoerd 
nu voor €349,00*

SN68M045EU 60 cm brede volledig 
integreerbare vaatwasser voorzien 
van energielabel A+, uitgestelde 
starttijd en Aquastop beveiliging

Van €789,- nu voor  

bij Budgetplan
Ridderkerk!!!
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 Keukens voor elk budget! 
Keuze uit meer dan 50 keuken opstellingen.
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F4 doet nog mee om de titel

vv papendrecht - Het team 
met de meest uitgebreide 
trainingsstaf van voetbal-
vereniging Papendrecht 
doet nog mee om de voor-
jaarstitel in de 5e klasse van 

de F-pupillen. 
De uit vijf man bestaande 
trainingsstaf heeft een team 
met alleen enthousiaste spe-
lers waar de spelvreugde 
vanaf spat. 

In de wedstrijd van afge-
lopen zaterdag werd met 
2-2 gelijk gespeeld tegen 
Wieldrecht F6, waardoor de 
titel met nog drie wedstrij-
den te gaan in zicht blijft.

De tien enthousiaste spelertjes van F4 met twee van de vijf trainers.

Pupil van de week: 
Demian Brouwer
vv papendrecht - Bij elke 
thuiswedstrijd van zaterdag 
1 wordt een pupil uitgeno-
digd 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. Tijdens de 
wedstrijd zit hij of zij in de 
dug-out naast de wisselspe-
lers. Als afsluiting krijgt hij 
‘de Pupil van de week bal’ 
overhandigd met daarop 
alle handtekeningen van de 
1e elftalspelers.
Deze week is Demian Brou-
wer pupil van de week. Voor-
af aan het interview speelt 
hij met zijn team F4 de wed-
strijd tegen Wieldrecht F6. 
“Ik heb lekker gevoetbald 
en met 2-2 gelijkgespeeld”, 
begint hij enthousiast nadat 
hij zich gemeld heeft voor de 
fotosessie. De leerling van 
obs De Viermaster is dit jaar 

begonnen met voetballen. 
Hij speelt het liefst voorin, 
“dan kan ik voorzetten ge-
ven en scoren”, vertelt hij 
tijdens het interview. De-
mian krijgt training van een 
uitgebreide trainingsstaf. 
Het trainersteam bestaat uit 
Rachim Saebu, Xander Ver-
schuren, Peter Rombouts, 
Lychon Thomas en Kevin 
Tilroe. “Ik ben rechtsbenig 
en kan een heel klein beetje 
met links schieten”, ant-
woordt hij op de vraag of hij 
links- of rechts benig is. Zijn 
favoriete voetballers zijn 
Messi en Ronaldo. Zijn favo-
riete club is Feyenoord. Op 
de vraag wie er kampioen 
wordt in de eredivisie ant-
woordt hij PSV, waarna hij 
er gelijk aan toevoegt: “Vol-
gend jaar wordt Feyenoord 
met Kuijt kampioen.” Wij 
wensen Demian veel plezier 
bij de dorpsderby Papen-
drecht – Drechtstreek.

Demian is dit jaar begonnen met voetballen en speelt in F4. Hij 
speelt het liefst voorin: “dan kan ik voorzetten geven en scoren.”

VV Papendrecht voetbalkrant
vv papendrecht - De VV 
Papendrecht voetbalkrant 
is weer uit! De Communi-
catiecommissie, Sponsor-
commissie, hoofdsponsor 
NoSuchCompany en ster-
sponsor Mahony Media 
Groep hebben afgelopen 
periode hard gewerkt aan 
de editie van 2015. Daarin 
wordt ruim aandacht be-

steed aan de dorpsderby Pa-
pendrecht - Drechtstreek op 
zaterdag 18 april, waarvoor 
een massale publieke be-
langstelling wordt verwacht. 
In de nieuwe voetbalkrant 
komen ook de vrouwen- en 
meisjesafdeling en de jeugd-
afdeling aan bod. Net als vo-
rig jaar ontbreken de nodige 
kortingsbonnen niet.

E’tjes naar het grote veld
vv papendrecht - De over-
gang van de E’tjes naar de 
D’tjes is niet makkelijk. 
Meer spelers, groter veld en 
doel en nieuwe spelregels 
als buitenspel. Om voor een 
goede overgang te zorgen 
hebben SV Oranje Wit, VV 
Hardinxveld, VV Sliedrecht 
en VV Papendrecht de han-
den ineengeslagen. Om 

2ejaars E-pupillen, zowel 
selectie als niet-selectie, te 
laten wennen, organiseren 
de voetbalclubs een speciale 
competitie. Tot 7 juni wordt 
een reeks voetbalduels ge-
houden waarbij de E’tjes 11 
tegen 11 spelen op een groot 
veld, met grote doelen en 
volgens de regels zoals die 
gelden bij D-pupillen.

Programma 
vv papendrecht - Het eer-
ste staat na het verlies van 
afgelopen weekend voor de 
dorpsderby tegen Drecht-
streek. De blauwwitten uit 
de Oostpolder zitten nog 
midden in het degradatie 
gevecht, het belooft dus 
een boeiende wedstrijd te 
worden. Op het Slobben-
gors wordt om 15.00 uur 
afgetrapt. Het tweede elftal 
speelt eveneens thuis tegen 
Dinteloord 2, aftrap 12.30 
uur. 
De volgende elftallen spe-
len zaterdag thuis: 9:00 Pa-
pendrecht MD1 – Sleeuwijk 
MD1, 10:00 Papendrecht F1 
– Oranje Wit F1, 10:30 Pa-
pendrecht MP1 – RKsv RCD 
MP1, 10:30 Papendrecht E1 
– GJS E1, 10:30 Papendrecht 
C1 – Sc Amstelwijck C1, 
10:30 Papendrecht B1 – Rijs-
oord B1, 12:15 Papendrecht 
D1 – RKDVC D1, 12:30 Pa-
pendrecht VR1 – Virtus 
VR1, 12:30 Papendrecht 2 
– Dinteloord 2, 15:00 Papen-
drecht 1 – Drechtstreek 1.
Het hele programma staat 
op www.vvpapendrecht.nl


