
Spreekuur sociaal raadsvrouw

Burgemeester te gast 
bij de videoclub 
papendrecht - Onder het motto ‘Straatje Om’ maakt burgemeester Aart-Jan Moerkerke 
kennis met de inwoners in Papendrecht. In dat kader woonde hij maandag een clubavond 
bij van de Papendrechtse videoclub Fade-In’80. En meteen werd hij gestrikt om als jurylid 
op te treden om de 1 minuutwedstrijdfilms van de leden te beoordelen. De burgemeester 
sprak zijn waardering uit voor de kwaliteit van het werk en de vele activiteiten.

PAPENDRECHT - De sociaal 
raadsvrouw van de BWI Pa-
pendrecht houdt op dinsdag 
25 april spreekuur in de biblio-
theek. Mensen met vragen 
over hun uitkering, moeilijke 
brieven van de belastingdienst 

en schulden kunnen bij haar 
terecht.
Ook kwesties als het 
niet-rondkomen of het beslag 
leggen op het inkomen beho-
ren tot aandachtsterreinen 
van de sociaal raadsvrouw.

Het is mogelijk om tussen 
10.00 en 12.00 uur binnen te 
lopen bij de bibliotheek. Aan-
melden is niet nodig en alle 
hulp is gratis.
Het adres is Markt 2 in Pa-
pendrecht. 
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Wedstrijdprogramma selecties

JO11-1 heeft de titel 
binnen handbereik
PAPENDRECHT - Door het 0-0 gelijke spel in de uitwedstrijd tegen concurrent Oranje-Wit 
heeft het team Van trainer Mark Schreurs en leider Thomas van der Kaap de titel voor het 
grijpen. Ondanks het niet toegekende doelpunt van Huib van der Leede is het gelijke spel 
een mooi resultaat. Op 6 mei kan tegen Drechtstreek de titel veiliggesteld worden en 
misschien nog wel eerder als Oranje Wit de komende wedstrijden punten verspeeld.

PAPENDRECHT - Het eerste 
elftal speelt de thuiswedstrijd 
tegen Spirit, de ploeg uit Ou-
derkerk aan den IJssel staat 
vier punten voor. Het degrada-
tieduel is de laatste kans voor 
Papendrecht om nog via de 

nacompetitie in de 2e klasse te 
blijven. De aftrap op het Slob-
bengors is om 14.30 uur. Het 
tweede speelt een uitwed-
strijd tegen De Meeuwen in 
Zoutelande, aftrap 14.30 uur. 
De vrouwen spelen de uit-

wedstrijd tegen Marjola Girls 
in het plaatsje Lepelstraat, af-
trap 14.30 uur. JO19-1 speelt 
een thuiswedstrijd tegen ST/
HHVC uit Hulst, aftrap 12.30 
uur. Het volledige programma 
op www.vvpapendrecht.nl.

COLUMN JE BENT MEER

DVD speler in orde? Of ik al toe ben aan 
een blu-ray-speler? Nee joh, das alweer 
achterhaald. Een 4K Ultra HD blu-ray-
speler moet je hebben. Maar Lianne, jij 
doet toch aan persoonlijke ontwikke-
ling. Waar heb je het over? 

Ik heb het over jouw persoonlijke 
DVD-speler. DVD staat voor jouw Denken, 

Voelen en Doen. Ik gaf onlangs aan de Hoge-
school Utrecht een training over verbindend communiceren. 
Mijn openingsvraag was: ‘Met wie moet je als eerste verbinding 
hebben om verbindend te communiceren?’ Met jezelf. Maar hoe 
doe je dat? 
Je bent in verbinding met jezelf als je in verbinding bent met je 
Denken, Voelen en Doen.
Denken verbindt met je normen en waarden, helpt bij relative-
ren en houdt emoties onder controle. Teveel denken leidt tot 
piekeren en spanning. Te weinig denken leidt tot overspoeling 
van gevoelens. 
 

‘Met wie moet je als eerste 
verbinding hebben om te 
communiceren?

 
Voelen is belangrijk om lichaamssignalen te ervaren en tijdig 

vast te stellen wanneer er iets 
niet in orde is. Teveel voelen 
leidt tot angst en stilstand. Te 
weinig tot het over je eigen 
grenzen gaan en jezelf wegcij-
feren. Doen of lichamelijk be-
wegen is nodig om je lichaam 
sterk, flexibel en gezond te 
houden. Ook helpt het om 
spanningen los te kunnen la-
ten. Maar teveel doen en geen 
rust nemen geeft teveel span-
ning. Vaak gebeurt het dat ie-
mand teveel doet en nooit 
eens rust neemt om maar niet 
te hoeven voelen. Want gaat 
hij op de bank liggen, dan 
wordt ie rusteloos of voelt zich 
schuldig. Er komen gedachten 
als: ‘Rusten is voor mietjes. Of: 
Niet zeuren maar doorgaan.’ 
Wil jij jouw DVD-speler een 
opfrisbeurt geven zodat je 
heerlijk ontspannen de zomer 
ingaat? Doe dan mee vanaf 16 
mei met de vijfweekse Mind-
fulnesstraining van Sjoerd en 
Lianne de Graaff.

Is jouw DVD-speler in orde?
LIANNE DE GRAAFF

Samen Veerkrachtig Koffietafel
PAPENDRECHT - Op woens-
dag 26 april wordt er voor de 
tweede keer een Koffietafel bij 
De Werkbank Drechtsteden 
gehouden in Papendrecht. De 
Koffietafel bijeenkomst is er 
voor iedereen met een ar-
beidsbeperking en/of langdu-

rige ziekte. Verspreid door het 
land organiseert Samen Veer-
krachtig bijeenkomsten voor 
mensen die te maken hebben 
met een arbeidsbeperking. 
Tijdens een Koffietafel praat je 
in groepjes van 8 tot 10 perso-
nen met elkaar, onder bege-

leiding van een ervaringsdes-
kundige. Zo merk je dat je er 
niet alleen voor staat. Aan-
melden graag vooraf via http://
forum.samenveerkrachtig.nl/
pages/koffietafel. Zie voor 
meer informatie de website 
www.samenveerkrachtig.nl.

De pupil van deze week is Milan Kraaijeveld. 

De pupil van deze week bij 
VV Papendrecht is Milan 
Kraaijeveld. Hij is 9 jaar oud 
en speelt in JO9-1. De leerling 
van ‘t Kofschip is de keeper 
van zijn team.

PAPENDRECHT - “Ik heb altijd 
gekeept is vind het hartstikke 
leuk” vertelt hij met een grote 
lach op zijn gezicht. “In het 
begin schoot ik nog flutballen 
naar voren, maar ik heb erop 
getraind en nu gaat het een 
stuk beter” De rechtsbenige 
speler vindt het hoog duiken 
naar een bal het mooiste om 

te doen, als hij met zijn vader 
traint dan vraagt hij altijd om 
hoge ballen. Zijn favoriete 
speler is Dolberg en uiteraard 
is dan zijn favoriete club Ajax. 
“Ik wil later profkeeper wor-
den of profscheidsrechter”, 
antwoordt hij. “Ik vind fluiten 
ook heel leuk, ik weet niet hoe 
oud je moet zijn maar dat ga 
ik nog vragen”.
Wij wensen Milan veel plezier 
bij de wedstrijd Papendrecht - 
Spirit. Zijn voorspelling is dat 
Papendrecht met 3-2 gaat 
winnen.
Bij elke thuiswedstrijd van za-

terdag 1 wordt een pupil uit-
genodigd 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 wed-
strijd zit hij of zij in de dug-out 
naast de wisselspelers. In de 
rust en na de wedstrijd is de 
pupil van de week te gast in 
de bestuurskamer. Als afslui-
ting krijgt hij “de Pupil van de 
week bal” overhandigd met 
daarop alle handtekeningen 
van de eerste elftalspelers.

Pupil van de week: 
Milan Kraaijeveld


