
Verzamel nu deze unieke boekencollectie over de 
Tweede Wereldoorlog. 8 delen in woord en beeld 
inclusief historisch fotomateriaal. De boeken uit 
deze fascinerende reeks vormen de leidraad in 
deze gedetailleerde kroniek van de Tweede Wereld-
oorlog. In 8 delen wordt op chronologische wijze 

ieder aspect van de Tweede Wereldoorlog uitvoerig 
belicht om een realistisch beeld te schetsen van 
de aanleiding, verloop en afl oop van de oorlog.
Een document dat niet mag ontbreken in uw 
boekenkast. Uitgevoerd in de meest luxe editie,
160 pagina’s hardcover met gebonden hardcover. 

Deel 1
De opkomst 
van Hitler en 
het nationaal
socialisme

Deel 2
Duitsland
overrompelt
Europa

Deel 3
Onverzettelijk
Engeland

Deel 4
De Duitse
opmars komt
tot stilstand

Deel 5
Amerika 
mengt zich in 
de strijd

Deel 6
Bezet Europa 
en de
holocaust

Deel 7
D-Day en de
geallieerde
opmars

Deel 8
Het einde
van de Tweede
Wereldoorlog

8 delen met historisch beeldmateriaal en tekst

Exclusief voor lezers van dé Weekkrant

Ook te
bestellen
per deel:
Elders 14,95

Lezersprijs

9,95

Bestel nu op weekkrant.nl/webwinkel

Geslacht:      Man           Vrouw

Voornaam: .....................................................................................................

Achternaam:  .....................................................................................................

Straat + nr:  .....................................................................................................

Plaats:  .....................................................................................................

Postcode:  .....................................................................................................

Telefoon:  ....................................................................................................

E-mail:  .....................................................................................................

Handtekening*:

  .....................................................................................................
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...... x  Deel 1 ...... x  Deel 2 ...... x  Deel 3 ...... x Deel 4 

...... x  Deel 5 ...... x  Deel 6 ...... x  Deel 7 ...... x  Deel 8  

 

...... x  Complete boekenserie (8 boeken) à 69,95 

Of bestel een deel uit de boekenserie à 9,95 per deel:

Bestelbon boekenserie
de Tweede Wereldoorlog

*Ik machtig Buckaroo Payment Services in opdracht van Wegener Media eenmalig het 
verschuldigde bedrag (+ verzendkosten: 2,95 per deel, 4,95 per pakket) te incasseren van:

IBAN:   ....................................................................................................
Vragen? Bel 0900 - 2021352 (45 cent p.g.) Let op: verwerking van een bon order 
duurt tot 5 werkdagen na ontvangst betaling. Lees de overige voorwaarden op 
www.weekkrant.nl/webwinkel

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar:
Webwinkel lezersservice, Antwoordnummer 10008, 5680 VB Best

Bestelbon boekenserie

Unieke boekenserie over
de Tweede Wereldoorlog

weekkrant.nl/webwinkel

Complete
boekenserie

Elders 99,95
Lezersprijs

69,95
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F5 Kampioen

vv papendrecht - F5 is met 
overmacht kampioen ge-
worden. De ploeg van trai-
ner/leider Marco de Niet 
won dit weekend voor de 
negende keer op rij, en werd 

onbereikbaar voor de con-
currentie. Met de geweldige 
doelcijfers van 71 voor en 
12 tegen, mag er gesproken 
worden van een terechte 
kampioen. 

In de kantine werd het feest 
met patat, zaksnoep en uiter-
aard de kampioensbeker ge-
vierd. Mannen gefeliciteerd 
met het kampioenschap!

De ploeg van trainer/leider Marco de Niet won dit weekend voor de negende keer op rij.

Zondag VE1 is  
team van de week
vv papendrecht - In deze 
rubriek wordt een team 
van VV Papendrecht in de 
spotlights geplaatst. Zondag 
VE1: wisselvallig als jonge 
honden. Ondanks de vele 
routine die dit veteranenelf-
tal rijk is, zijn de uitslagen 
erg extreem te noemen. 
Grote nederlagen worden 
afgewisseld met grote over-
winningen. Het legioen 
aan fans weet van te voren 
nooit wat ze kan verwach-
ten. Zelfs de spelers worden 
elke wedstrijd weer verrast, 
maar dan vooral voor de 
wedstrijd. Dan krijgt een op 
het oog willekeurige spe-
ler ineens het keeperstenue 
toegeworpen door de GKL 
(Grote Kale Leider). Onge-
twijfeld zal deze wekelijkse 
verrassing te maken hebben 
met de wisselvalligheid van 
dit team. De stemming en 
de trainingsopkomst (als de 
weergoden het toestaan) lij-

den hier niet onder. De voet-
balhumor is ook dit seizoen 
weer aanwezig en de meeste 
spierpijn hebben de mannen 
dan ook aan de lachspieren.
De debutanten dit jaar, een 
paar aspirant-vijftigers en 
een paar belegen veertigers, 
pasten zich na een enerve-
rend trainingsweekend in 
het altijd bruisende Usquert 
(ligt echt in Nederland) vrij 
snel aan. Na een halve com-
petitie zie je bij die jonge 
gasten de gebruikelijke te-
rugval. De drie zestigers, 
gesteund door de rijpe vijf-
tigers, moeten alle zeilen 
bijzetten om het spelpeil op 
het niveau van de afgelopen 
jaren te houden. Maar ook 
daarvoor ben je een team. 
We doen het graag.
Om overlast van de vele 
fans te beperken, staan de 
namen van de volledige se-
lectie alleen op www.vvpa-
pendrecht.nl.

Zondag VE1 wisselt grote nederlagen af met grote zeges. De 
meeste spierpijn hebben de mannen aan de lachspieren!

Richard trakteert!
vv papendrecht - Half april 
ontstond bij de trainers en 
begeleiders van de F- en mi-
nipupillen het idee om met 
alle kinderen ter afsluiting 
van de competitie in de 
kantine te gaan eten. Eén 
van de trainers van F2, Ri-
chard Mulder van Richard 
Woningstoffering, zegde 
daarop toe de patat en de 

frikandellen te sponsoren. 
Geweldig hartverwarmend 
en spontaan. Dit leverde een 
drukke kantine op, stamp-
vol met smullende en en-
thousiaste kinderen. Een 
warm dankjewel namens 
alle mini’s en F’jes aan Ri-
chard Mulder van sponsor 
Richard Woningstoffering 
is beslist op zijn plaats.

Rabo clubkasrun succes
vv papendrecht - Onder 
prachtige weersomstandig-
heden werd op donderdag-
avond 23 april in Papen-
drecht de Rabo Clubkasrun 
2015 gehouden. Nelie Ster-
renburg en Coby Blom had-
den gezorgd voor voldoende 
inschrijfformulieren voor 
VV Papendrechters. Op de 
atletiekbaan van AV Passaat 

viel om 18.30 uur het start-
schot voor de jeugd tot 15 
jaar inclusief hun begelei-
ders. De oudere deelnemers 
vertrokken een uur later 
voor hun loop door sport-
park Oostpolder. 
Met 222 lopers en 411 rond-
jes werd het fraaie geldbe-
drag van maar liefst 616,50 
euro gescoord.

Programma 
vv papendrecht - Papen-
drecht speelt komend week-
end zijn laatste uitwedstrijd 
van het reguliere seizoen 
tegen Oude Maas. De club 
uit Poortugaal staat op de 
tweede plaats met zes pun-
ten achterstand op koploper 
Zuidland. De ploeg heeft net 
als Papendrecht een periode 
titel op zak en heeft nog een 
theoretische kans op de ti-
tel. De aftrap op sportpark 
Albrandswaard Oude Maas 
is om half drie. 
Het tweede elftal, dat nog 
steeds kans heeft op een 
periode titel, speelt de uit-
wedstrijd tegen Pelikaan 3. 
De aftrap in op sportpark 
Bakestein in Zwijndrecht is 
om drie uur.
De volgende elftallen spelen 
zaterdag een thuiswedstrijd: 
9:00 Papendrecht D1 – Har-
dinxveld D1, 10:30 Papen-
drecht MC1 – Oranje Wit 
MC1, 10:30 Papendrecht B1 
– Unitas B1 .
Het programma voor de ove-
rige elftallen is te vinden op 
de website: www.vvpapen-
drecht.nl


