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Wedstrijdprogramma selecties

Co de Groot is 
Vrijwilliger van de Maand 
PAPENDRECHT - Co de Groot is de laatste Vrijwilliger van de Maand van 2017. Co is 42 jaar 
lid van VV Papendrecht en heeft zich op vele gebieden ingezet. Na zijn actieve carrière als 
speler was hij onder andere trainer, leider en jeugdcoördinator. Verder zit hij al jaren in de 
schoolvoetbalcommissie. Een stille kracht waar je op kan bouwen en die hopelijk nog veel 
voor ons kan betekenen.

PAPENDRECHT - Papendrecht 
1 speelt dit weekeinde in 
Zwijndrecht. Op sportcomplex 
Bakestein treden zij aan tegen 
Pelikaan. De afgelopen perio-
de heeft Pelikaan een prima 
reeks neergezet, na een moei-

zame competitiestart staan zij 
nu vijfde. De aftrap is om 15:00 
uur. Het tweede team van trai-
ner Martin Nouwen speelt de 
topper tegen Wieldrecht. De 
nummers 2 en 3 trappen om 
12:00 uur in Dordrecht af. De 

vrouwen spelen eveneens uit. 
Zij maken de reis naar Gies-
senburg waar zij om 12:00 uur 
aantreden tegen de VV Peur-
sum. Het programma voor de 
overige elftallen is te vinden 
op www.vvpapendrecht.nl.

Oproep voor schaatsmiddag
PAPENDRECHT - De Papend-
rechtse IJsclub P.IJ.C. bestaat 
meer dan 90 jaar. “Om deze 
reden willen wij alle basis-
scholen van Papendrecht uit-
nodigen voor een gratis 
schaatsmiddag op de hardrij-
baan in Dordrecht.” De club 
heeft een natuurijsbaan van 
400 meter. Een van onze mis-
sies is het bevorderen van de 
schaatssport. “Veel kinderen 
van de basisschool hebben in 
hun leven nauwelijks natuur-
ijs gezien dan wel op ge-
schaatst. Het is voor deze kin-
deren zeker leuk om dit 
ervaren op een echte ijsbaan. 
Wij nodigen de kinderen van 
uw school uit om 17 december 
van 15:45 tm 17:45 samen met 
ouders, broertjes en zusjes 

GRATIS te komen schaatsen 
op de schaatsbaan te Dor-
drecht. Wij willen u als school 
vragen te inventariseren hoe-
veel mensen er ongeveer ge-
bruik van onze uitnodiging 
willen maken. Dit in verband 
met een maximale toegestane 
aantal personen. U kunt het 
geschatte aantal deelnemers 
doorgeven via info@pijc.nl.”

 
Boutdraaien bij speeltuin De 
Zonnebloem
PAPENDRECHT - Op vrijdag 15 
en zaterdag 16 december or-
ganiseert speeltuinvereniging 
De Zonnebloem haar traditio-
nele boutdraaidagen. Het rad 
van avontuur draait op vrij-
dag- en zaterdagavond vanaf 
19.30 uur. Op zaterdagmiddag 

zijn bezoekers vanaf 14.00 uur 
welkom.
“Er is een gezellige kerstsfeer 
waarbij u kans maakt op 
mooie levensmiddelenpak-
ketten voor de feestdagen en 
natuurlijk ook op kalkoen, kip, 
konijn”, laat het bestuur van 
de vereniging weten. De 
speeltuinvereniging is te vin-
den aan de Lisbloemstraat, 
achter de Sterflat.
 
Pools voor beginners
PAPENDRECHT - De Volksuni-
versiteit start een cursus ‘Pools 
voor beginners’. Op 10 maan-
dagavonden vanaf 8 januari 
van 19.30 tot 21.30 uur . De cur-
suskosten bedragen 165 euro. 
Daarbij is een boek nodig van 
24,50 euro. Aanmelden via 
www.vupapendrecht.nl. 


