
ADVERTORIAL

DORDRECHT - Wie naar  
Carpetright aan de Mijl-
weg in Dordrecht komt, 
kan nu profiteren van de 
Lente Voordeelweken. Zo 
zijn er aanbiedingen bij alle  
productgroepen van de zaak 
op de woonboulevard in 
Dordt. 

Carpetright staat bekend om 
haar tapijt, pvc, laminaat, 
vinyl, vloerkleden en kunst-
gras. Met name dit laatste 
product is erg actueel, want 
steeds meer mensen kiezen 
voor kunstgras. Niet alleen 
voor het op orde maken van 
de tuin, maar ook voor het 
balkon. De Lente Voordeel-
weken biedt voor ieder wat 
wils, want in alle product-
groepen zijn mooie aanbie-
dingen te vinden. Wat dacht 
u van een pvc vloer? Deze 
vloer biedt de voordelen 
van laminaat, met de zacht-
heid van vinyl. Niet voor 
niets wordt in steeds meer 
nieuwbouwwoningen geko-
zen voor een pvc vloer; het 
is echt een trend.

Bij Carpetright in Dordrecht 
is een bijzondere pro-
ductgroep te vinden in de 
showroom: bedden. De ze-
ven megastores van Carpet 
right bieden een uitgebreid 
assortiment bedden.  Dat 
gaat heel breed, van ledi-
kant tot en met boxsprings 
en inclusief (top)matrassen 
en accessoires als dekbed-

den, kussens en hoezen van 
goede kwaliteit. Bij de diver-
se presentaties in de winkel 
kunnen klanten de matras-
sen uitproberen, om te zien 
welke matras het best past 
bij de slaapwensen.

De combinatie van vloeren 
met bedden is ontstaan naar 
aanleiding van de vraag 
van de consument. Daar-
om besloot Carpetright in  
Dordrecht wat meer te doen 
dan alleen vloerinrichting. 
Wie gaat verhuizen of een 

nieuwe start maakt, kan nu 
alles onder één dak vinden 
bij de zaak aan de Mijlweg. 

Carpetright is marktleider 
in Europa en heeft in Neder-
land 94 winkels, in België 
22 winkels en in Engeland 
450 winkels. Het bedrijf 
zet zichzelf in de markt 
als vloerspecialist. Daar-
bij wordt ook gedacht aan 
uitbreiding van dat assorti-
ment, zoals met gordijnen 
en raamdecoratie. Carpet 
right heeft een professione-

le plaatsingservice, waarbij 
gratis opgemeten wordt bij 
klanten thuis. De medewer-
kers kunnen mensen echt 
adviseren, omdat zij veelal 
veel ervaring hebben. Zo 
kunnen zij de best passen-
de producten vinden, die 
helemaal aansluiten bij de 
wensen van de klant. Ook 
als het gaat om bijvoorbeeld 
onderhoudsmiddelen om de 
producten zo mooi mogelijk 
te houden en alle benodigde 
accessoires .

Verder is Carpetright goed 
bereikbaar, wordt er snel ge-
leverd en zijn er altijd scher-
pe aanbiedingen. Zoals nu 
met de Lente Voordeelwe-
ken. Zie de folder voor de 
beste aanbiedingen! Kijk ook 
eens op de website voor het 
complete aanbod van Carpet 
right, www.carpetright.nl. 
Daar ziet u de extra online 
service van Carpetright, na-
melijk het gratis bestellen 
van vloerstalen. Dit kan al-
lemaal vrijblijvend online 
via de website. 

U bent altijd welkom in de 
showroom aan de Mijlweg, 
waar u de recent verbouw-
de winkel kunt vinden. Kijk 
eens rustig rond om te zien 
wat de mogelijkheden voor 
u zijn op het gebied van 
vloeren en bedden. De win-
kel is elke dag om 9.00 uur 
geopend!

Lente Voordeelweken bij Carpetright 

Kijk ook eens op
www.carpetright.nl
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Tricasa nieuwe sponsor

vv papendrechT - Tricasa 
Vastgoedbeheer sponsort 
VV Papendrecht met een re-
clame bord. Het bedrijf van 
Hans Jonker en zijn collega 
Jaap Boer is een betrouw-

bare partner voor uw Ver-
eniging van Eigenaars. Zij 
beschikken over brede ken-
nis en praktijkervaring op 
het gebied van gebouwbe-
heer. Tricasa kan voor Ver-

enigingen van Eigenaars het 
zogenaamde totaalbeheer 
uitvoeren. Kijk voor meer 
info op www.tricasa.nl. De 
club bedankt Hans voor zijn 
steun aan VV Papendrecht.

Roland Moesman (links) en Hans Jonker (links) achter het bord van Tricasa.

Team van de week MD1  
is een enthousiaste groep
vv papendrechT - In deze 
rubriek wordt een team van 
VV Papendrecht in de spot-
lights geplaatst.
MD1 bestaat uit een groep 
enthousiaste meiden in de 
leeftijd van 10 tot 13 jaar. 
Iedere week staan deze mei-
den te popelen om het veld 
op te gaan. Het is altijd een 
gezellige boel maar op het 
veld zijn ze bloedserieus 
en strijdvaardig, ze willen 
graag winnen!
Buiten de voetbaltrainingen 
en wedstrijden om doet de 
groep ook nog leuke dingen. 
Zo zijn ze in november met 
de hele meiden -en damesaf-
deling van VVP in een bus 
naar een wedstrijd van de 
Oranjeleeuwinnen in Den 
Haag geweest. 
Ook hebben ze in december 
met elkaar Sinterklaas ge-
vierd, compleet met surpri-
ses en gedichten. En tijdens 
de door VVP georganiseerde 

disco in januari stond MD1 
te swingen op de dansvloer!

Dit leuke team wordt aan-
gevoerd door Bo J., de spits. 
Het doel wordt bewaakt 
door Amber, de keepster. In 
de achterhoede staan Cha-
rell, Zafira, Demi en Jeslyn. 
Michelle, Sanne, Evi en Lisa 
vullen het middenveld. 
In de voorhoede staan Noa, 
Dolores en Bo G. Bianca en 
Dilay komen het team ver-
sterken en staan te springen 
om hun eerste wedstrijd te 
gaan spelen! Mariska is de 
trainster, Sanne de assistent-
trainster en Ilse de leidster 
van het meidenteam. 
Dus ben je tussen de 10 en 
13 jaar en zou je wel op voet-
bal willen? Kom gerust eens 
kijken (en meetrainen) en 
wie weet speel jij straks ook 
in dit superleuke meiden-
team! Meer info op www.
vvpapendrecht.nl.

Bij MD1 is het een gezellige boel, maar op het veld zijn de meiden 
bloedserieus en strijdvaardig: ze willen winnen!

Terrasdeuren in kantine
vv papendrechT - Al heel 
lang heerste bij VV Papen-
drecht de wens voor open-
slaande buitendeuren in de 
voorzijde van de kantine 
richting het plein. 
Na een dag hard werken 
is deze wens gerealiseerd 
dankzij Jop van der Lee en 
het aannemersbedrijf Cio-
lina BV. Het Rotterdamse 

bedrijf dat al sinds 1843 aan 
de weg timmert is al vele ja-
ren sponsor van VV Papen-
drecht. 
Nu kunnen bezoekers bij 
mooi weer makkelijk de 
kantine in en uit lopen naar 
het plein. De deuren werden 
tijdens de derby direct in ge-
bruik genomen. Bedankt Jop 
en sponsor Ciolina BV!

Derby dag groot succes
vv papendrechT - Met trots 
kijken we terug op de wed-
strijddag van afgelopen za-
terdag. Een geweldige dag! 
Namens het bestuur willen 
wij dan ook alle sponsors 
bedanken die, op deze zon-
overgoten dag, het mogelijk 
hebben gemaakt om er zowel 
binnen als buiten een groots 
feest van te maken. Met on-

geveer 1000 mensen op het 
Slobbengors was het een 
waar festijn. Na de wedstrijd 
gingen supporters, sponsors 
en spelers onder leiding van 
DJ Fossiel nog lang door met 
feesten. Ook gaat onze dank 
uit naar alle vrijwilligers 
die ervoor gezorgd hebben 
dat de Derbydag soepeltjes 
verlopen is.

Programma 
vv papendrechT - Na de goed 
bezochte derby van afge-
lopen weekend wacht het 
eerste elftal de uitwedstrijd 
tegen Lombardijen. De club 
uit Rotterdam staat twaalfde 
en zit nog in de degradatie 
zorgen. Papendrecht zal de 
opgaande lijn verder moeten 
oppakken, zodat zij weer in 
vorm zijn voor de nacom-
petitie. De aftrap op sport-
complex ‘Varkenoord’ is om 
half drie. Het tweede elftal 
speelt de uitwedstrijd tegen 
HSV Hoek. De ploeg uit het 
gelijknamige dorp, heeft 
vier punten voorsprong op 
Papendrecht. De aftrap op 
sportpark  ‘Denoek’ is om 
half drie. 
De volgende elftallen spelen 
zaterdag thuis: 10:30 Pa-
pendrecht C1 – Rksv RCD 
C1, 10:30 Papendrecht MC1 
– GRC MC1, 12:30 Papen-
drecht VR1 – De Zwerver 
VR1, 14:30 Papendrecht A1 
– Virtus A1.
Het programma voor de ove-
rige elftallen is te vinden op 
de website: www.vvpapen-
drecht.nl


