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Papendrecht in beeld

Op bezoek in Blomberg
Een groep voetballers van de VV Drechtstreek bracht op 2 en 3 juni een bezoek brengen aan Blomberg-Cappel. Ze namen 
daar deel aan het Sportfest. Een verslag van het geslaagde bezoek staat elders in deze krant. 

(foto: VV Drechtstreek)

“Vandaag uitgevlogen op het balkon van de Kokardebloem 
onze eerste pimpelmees! Bleef even mooi zitten voor de foto!”, 
schrijft Marianne Ketting bij deze bijzondere foto.

Joh. de Bruin maakte deze kleurrijke foto. “Iedere zomer is het 
weer een Wilde Bloemen festijn langs de Papendrechtse 
rivierdijk.”

Stuur je foto naar: redactie.pan@persgroep.nl

Mark Schreurs heeft het goed naar zijn zin gehad. (Foto: Privé)

Mark Schreurs, trainer van 
VV Papendrecht, heeft een 
geweldige tijd gehad in 
Zuid-Afrika.

PAPENDRECHT - 30 mei ver-
trok hij naar Johannesburg 
met 3 extra koffers vol sport-
kleding om training te geven 
op een school in Westbury. 
Door vertraging van zijn vlieg-
tuig in Amsterdam miste hij 
zijn aansluiting in Zurich. Na 
een reis van 46 uur was hij uit-
eindelijk op zijn bestemming. 
“Ik heb twee dagen training 
gegeven aan kinderen van de 

Bernard Isaac Primary School. 
Een geweldige ervaring, het 
enthousiasme was geweldig 
en de dankbaarheid voor de 
sportkleding was bijzonder. 
De kinderen hebben niet veel 
en waren enorm blij met de 
shirts, trainingspakken, voet-
balschoenen en ballen. Het 
is wel grappig om te zien dat 
er nu kinderen in Westbury 
rondlopen met VV Papend-
recht shirts.” Mark, die op be-
zoek was bij zijn nicht Resinda 
Coenraads die stage loopt op 
deze staatsschool, had veel re-
acties gehad voor zijn oproep 

om sportkleding in te zame-
len en het vervoer te sponso-
ren. “Het was wel jammer dat 
bij het inchecken bleek dat ik 
€ 50,00 per koffer meer moest 
betalen dan in eerste instantie 
opgegeven. Maar goed, al die 
blije en dankbare gezichten 
maken dat weer goed. Ik heb 
ook nog kunnen genieten van 
de Zuid-Afrika, ik heb verschil-
lende Wildparken bezocht. Ik 
wil iedereen nogmaals bedan-
ken die sportkleding hebben 
gegeven of financieel hebben 
bijgedragen aan de kosten van 
het vervoer van de koffers.”

Avontuur van Mark 
Schreurs in Zuid-Afrika

Open training meisjes groot succes

Zaterdag 2 naar finale 
van nacompetitie
PAPENDRECHT - Het tweede elftal van heeft zich geplaatst voor de finale van de nacom-
petitie waarin een plek in de reserve hoofdklasse op het spel staat. In Zierikzee werd MSC 
‘11 met een overtuigende 0-4 overwinning verslagen. De ploeg van trainer Martin Nouwen 
en Leider Remco Dupuis zal in de finale aantreden tegen Zwaluwe 2. De wedstrijd wordt 
gespeeld op 16 juni in Lage Zwaluwe.

PAPENDRECHT - Afgelopen 
zaterdag was de open training 
bij VV Papendrecht voor meis-
jes een groot succes. Zeker 15 
meiden hadden zich gemeld 
om samen met de meiden-
teams van VV Papendrecht te 

trainen en zo kennis te ma-
ken met het meiden voetbal 
binnen VV Papendrecht. “Een 
leuke happening, mooi om te 
zien dat er nog genoeg meiden 
zijn die willen gaan voetbal-
len. Er hebben zich al meiden 

ingeschreven, helemaal top!”, 
vertelt Lonneke Michielse. “We 
hopen dat we nog een extra 
meidenteam kunnen inschrij-
ven voor de competitie. Zoals 
het er nu uitziet moet dat gaan 
lukken.


