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Dineren voor Duchenne 2,
een nieuwe traditie?
Op zondag 2 april organiseert 
voetbalvereniging Papend-
recht Dineren voor Duchenne 
2. Vorig jaar werd het 20-ja-
rig jubileum van de Robin 
Matena Bokaal gevierd mid-
dels een diner en was Dine-
ren voor Duchenne (DvD) een 
feit. Dit jaar is de 2e editie 
van hopelijk een nieuwe tra-
ditie. VV Papendrecht steunt 
al jaren de Stichting On 
Wheels en het Duchenne Pa-
rent Project.

PAPENDRECHT - De naam van 
Duchenne Parent Project prijkt 
zelfs sinds dit seizoen op de 
shirts van alle jeugdspelers. 
Om beide stichtingen nog-
maals een (financieel) hart 
onder de riem te steken staat 
nu DvD 2 op het programma.
Locatie is dit jaar de kantine 
van VV Papendrecht. Behalve 
de nieuwe locatie is ook een 
nieuwe chef-kok aangesteld. 
Marc de Groen is bereid ge-
vonden om zich geheel belan-
geloos uit te leven in de keu-
ken met een aantal culinaire 
hoogstandjes als resultaat. De 
gasten krijgen een majestueus 
driegangendiner voorgescho-
teld met daarbij 5 consump-
ties (bier, wijn, fris). Aanvang 
van het diner is 17.30 uur.
De kantine is vanaf 14.00 uur 
geopend in verband met de 
topper Ajax-Feyenoord, die 
rechtstreeks op een groot 
scherm bekeken kan worden. 
Voor en na het diner zijn de 
consumpties voor eigen reke-

ning en kosten €2,- per stuk. 
Een deel van deze opbrengst 
gaat ook naar het goede doel. 
Om de feestvreugde helemaal 
compleet te maken wordt ook 
nog gezorgd voor livemuziek, 
zodat de voetjes van de vloer 
kunnen.
Het totaalpakket van voetbal 
kijken, vorstelijk dineren en 
livemuziek wordt u aangebo-
den voor minimaal €45,- per 
persoon. Dit bedrag moet vóór 
26 maart overgemaakt zijn op 
rekeningnummer NL 27 INGB 
0005325707 ten name van W. 
Erkelens o.v.v. DvD2. Laat vóór 
15 maart weten of je van de 
partij bent bij het evenement. 
Reageer snel, want vol is echt 
vol. Bij aanmelding ook aan-
geven of de voorkeur uitgaat 
naar een vegetarische smul-
partij of dat rekening gehou-
den dient te worden met een 
allergie.

De ziekte van Duchenne of 
spierdystrofie van Duchenne 
(DMD) is een aangeboren en 
erfelijke vorm van spierdystro-
fie. De ziekte treft voorname-
lijk mannen aangezien het re-
cessieve gen dat aan de basis 
van de aandoening ligt op het 
X-chromosoom ligt en man-
nen slechts één X-chromo-
soom hebben. De ziekte wordt 
veroorzaakt door de afwezig-
heid van het eiwit dystrofine 
in de spiercel. Hierdoor functi-
oneren de spieren niet zoals 
het zou moeten.
Mocht je niet mee kunnen of 
willen dineren, dan is het al-
tijd mogelijk om een donatie 
voor het goede doel te doen. 
De jongens met Duchenne zijn 
er heel erg blij mee. Maak uw 
gift over op rekeningnummer: 
NL 27 INGB 0005325707 ten 
name van W. Erkelens onder 
vermelding van DvD2

Robin Matena, wordt geflankeerd door Teus Baars (bestuurslid VV 
Papendrecht), Mirjam Franken (bestuurslid Duchenne Parent Project) 
en Marijke Sentges (voorzitter stichting On Weels). (Foto: Privé)

De Zuidkil groep 4 won na een zinderende finale het scholen basketbaltoernooi.

In de voorjaarsvakantie namen 100 basisschoolleerlingen 
deel aan het basketbaltoernooi in het Sportcentrum. In de 
ochtend hebben de groepen 3/4 van de Prins Floris, de Beatrix, 
de Viermaster, obs ‘t Kofschip Zuidkil en de Wielen met veel 
plezier gebasketbald. De finale tussen de Wielen en Zuidkil 
groep 4 werd gewonnen door Zuidkil groep 4.

PAPENDRECHT - Tussendoor 
waren er ook schietwedstrij-
den. In een zinderende finale 
tussen Zuidkil groep 3 en 4 
(29-29), won na verlenging 
Zuidkil groep 4 met 4 punten 
verschil.
Tijdens het middagprogram-
ma barstte voor de boven-
bouw de sportieve strijd los 

tussen de Anne Frank, Zuidkil, 
Beatrix, Leilinde, Constantijn 
en Moerbeihof. Bij de wed-
strijden werd bij groep 5/6 de 
Beatrix ongeslagen eerste in 
de poule.
Bij groep 6/7/8 stonden de 
Beatrix en de Constantijn-
school beide met 9 punten op 
de eerste plaats. Het doelsaldo 

bepaalde uiteindelijk dat de 
Beatrix eerste werd in de pou-
le.
Bij de schietfinale stonden de 
teams van de Beatrix groep 
5/6 en groep 7/8 tegenover el-
kaar. Eindstand: 25-22 voor 
groep 7/8.
Voor alle leerlingen werd een 
gezonde snack aangeboden 
door FlexiVers. Heerlijke man-
darijnen en appels stonden er 
klaar voor de deelnemers. 
Dankzij de deelnemers en vele 
vrijwilligers van Basketbalver-
eniging Flush ‘72 was het een 
sportieve en succesvolle dag.

Geslaagd schoolbasketbal-
toernooi in Sportcentrum


