
 Liza van der Most
gehuldigd   

      

 Wethouder Kees Koppenol had zaterdag de eer 
om voetbalster Liza van der Most te huldigen 
op Sportpark Slobbengors. Koppenol, fervent 
Ajaxsupporter, volgt haar ‘natuurlijk’. “Ze begon 
op haar zesde in Papendrecht te voetballen, 
vertrok op haar elfde naar de meisjesvoetbala-

cademie SteDoCo, en vervolgens kwam ze via 
de KNVB in de selectie van Ajax. Ze hebben pas 
de Champions League gewonnen, en nu is ze 
dus Europees kampioen geworden,” somt de 
wethouder op. Het Papendrechtse meisjes-
voetbalteam vormde een erehaag. Verderop in 

 Artiesten in 
de studio
     PAPENDRECHT  - Het Neder-
landstalige programma van 
Papendrecht-FM en Mer-
weradio is zondag 24 septem-
ber live te beluisteren vanuit 
Sportcafé De Donck.’Wij hou-
den het Hollands Live’ is van 
12.00 tot 16.00 uur live op Pa-
pendrecht en Merweradio te 
beluisteren.Tijdens het pro-
gramma treden 11 artiesten op 
die regelmatig in de studio 
langs komen voor promotie 
van hun singles. Tickets kos-
ten 15 euro en zijn te verkrij-
gen bij Sportcafé De Donck. 

 Team naar Sint Maarten   
 Twee medewerkers van de Ambulancedienst Zuid-Holland 
Zuid verlenen hulp op het eiland Sint Maarten, dat door een 
orkaan is getroff en. Leo van der Leeuw en Jan Kayser behoren 
tot de 59-koppige USAR-missie die gaat bijdragen aan de co-
ordinatie van de noodhulpverlening, humanitaire noodhulp 
gaat bieden en de lokale hulpdiensten op het eiland zal on-
dersteunen.

     REGIO  - Jan Kayser is in het 
dagelijks leven ambulance-
verpleegkundige en chef van 
dienst. Hij is in USAR-ver-
band verpleegkundige van 
een reddingsgroep. Leo van 
der Leeuw is teamleider en 
fungeert tijdens de uitzen-
ding als ‘senior paramedic’ in 
het basiskamp. “We zijn blij 
dat we kunnen en mogen 
gaan”, lieten ze maandag we-
ten vanaf Eindhoven Airport, 
waar ze klaar stonden om 
aan boord te gaan.
  De missie duurt naar ver-
wachting tien tot veertien 
dagen. De noodhulp bestaat 
onder meer uit het ruimen 
van puin. Daarnaast onder-
steunt USAR bij de distributie 
van hulpgoederen en bij het 
in kaart brengen van overige 

behoeften aan noodhulp.

  Noodhulp 
op  eiland 
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