
FIETSEN VOOR JE CLUB
€

€

Hoofdprijs    meubel cheque t.w.v. € 1000,-*  >> tafel met bankjes uitzoeken
Tweede prijs meubel cheque t.w.v. € 350,- 
Derde prijs    meubel cheque t.w.v. € 250,- 

Woodindustries verloot 20 prijzen onder alle deelnemers van Fietsen voor je Club Alblasserwaard. 
Ook kans maken? Fiets mee!

Stoer en robuuSt wonen

Kijk voor meer informatie op www.fietsvoorjeclub.nl of op www.woodindustries.nl

Fiets mee en WIN!

*Tafel met bankjes uit te zoeken bij woodindustries. De winnaars worden in de week na het 
evenement bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Of een van de andere 17 prijzen!

www.fietsenvoorjeclub.nl30 september 2017:

Op 30 september 2017 
springen we massaal op 
de fiets om de plaatselijke 
voetbalverenigingen te steunen. 
Iedereen die het regionale voetbal een 
warm hart toedraagt kan deelnemen.

Steun je favoriete deelnemende club
Je kunt zelf kiezen bij welke deelnemende club je 
van start gaat en daarmee steun je ook de desbetreffende club. 
Voor iedere startende deelnemer ontvangt de club € 5,00 in de clubkas.

Voor meer informatie en inschrijven: www.fietsenvoorjeclub.nl

Het feest kan beginnen.....doe mee 
met de vrolijkste Club tot Club Fietstocht

DOE JIJ
  OOK 
 MEE?
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industrieële tafels op maat

Stalen tafelpoten op maat

voor stoer robuust 
industrieel wonen 

W W W . W O O D I N D U S T R I E S . N L

Stoer en robuust wonen
De stoere robuuste industriële tafels worden 
in onze werkplaats speciaal voor u op maat 
gemaakt van unieke oude materialen zoals van 
wrakhout, eiken wagonhout, oude kasteelplan-
ken, oud-eiken binten etc.

En dat aan de hand van uw wensen en tegen een aantrek-
kelijke prijs waar menig meubelboulevard jaloers op is. 
De stalen onderstellen maken wij in eigen beheer, zodat 
wij u een compleet scala kunnen aanbieden. 

Woodindustries
Voorstraat 24
2964 AK Groot-Ammers
Tel.nr: 06-133 963 29
info@woodindustries.nl

Door onze kleine vestiging in Jakarta kun-
nen wij een groot scala aan teakhouten/suar 
boomstamtafels, houtstrips en andere houten 
wandbekleding leveren. Mede daardoor zijn wij 
er dan ook trots op, dat wij van Woodindustries 
u het grootste assortiment van heel de wereld 
kunnen aanbieden. 
Welke stijl houten wandbekleding u ook zoekt, 
Woodindustries heeft het. Woodindustries is gevestigd in Groot Ammers

In onze inspirerende showroom in Groot Ammers staan vele soor-
ten houtstrips tentoongesteld. Ook ziet u diverse tafelopstellingen 
die als bron van inspiratie dienen bij het creeëren van uw unieke 
droomtafel met houten of stalen onderstel.

Wij zijn op vrijdag en zaterdag geopend van 10 tot 18 uur, 

Wij leveren maatwerk in de breedste zin van het woord. Of het 
daarbij gaat om een bijzettafeltje of om een grote vergadertafel 
van tien meter lang. Bij Woodindustries bent u aan het juiste 
adres. Wij maken uw tafel zo uniek, dat er nog lang over nage-
praat wordt. Woodindustries is geopend op vrijdag en zaterdag 
van 10.00 tot 18.00 uur. U kunt gratis parkeren voor de deur.

Ook voor een mooie eiken of grenen vloer op 
kleur kunt u in onze showroom terecht.

Woodindustries levert alles voor een stoer
robuust en industrieel interieur.
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Uitgave en organisatie:
VLS Fietsen voor je Club
Middellijn 2
3335 KC Zwijndrecht
E. info@fietsenvoorjeclub.nl

www.fietsenvoorjeclub.nl

Volg ons op facebook! 
www.facebook.com/ 
fietsenvoorjeclub

Fotografie:
Erik Boom Fotografie
- v.v. Alblas
- v.v. Nieuw-Lekkerland
- v.v. Groot-Ammers
- S.V.W
- v.v. Papendrecht
Baasimmedia

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk a.d. IJssel

www.fietsenvoorjeclub.nl

Het Fietsen voor je club 
evenement beloofd een ware 
happening te worden voor 
jong en oud. Tijdens de tocht 
staan de vijf deelnemende 
voetbalverenigingen 
centraal. Bij iedere club is 
tijdens en na de tocht een 
feest gaande en dus overal 
waar jij je stop(s) maakt 
val je dus met je neus in de 
boter…
Bij de startplaats krijgt 
iedere deelnemer een 
stempelkaart en gezonde 
versnaperingen mee voor 
onderweg. Daarnaast zorgen 
wij voor begeleiders en 
verzorgers en is uiteraard de 
EHBO aanwezig.

Starttijden en  
startlocaties
Tussen 10.00 en 11.00 uur 
kun je bij jouw favoriete 
voetbalvereniging van 
start gaan. Wordt het een 
fietstocht van 25, 35 of 65 
km? Het tempo is relaxed en 
onderweg kun  je stoppen bij 
de deelnemende clubs voor 
een hapje en een drankje.
Gezelligheid kent geen tijd 
maar zorg er wel voor dat je 
voor 16.30 uur weer terug 
bent op de plaats waar 
je gestart bent. Uiteraard 
gaat het feestje daarna nog 
gezellig door bij de club.

Je kunt starten vanaf:
•  v.v. de Alblas; 

Vinkenpolderweg 27c, 
2952 AV Alblasserdam 

•  v.v. Nieuw-Lekkerland; 
Tiendweg 10, 2957 TJ 
Nieuw-Lekkerland

•  v.v. Groot-Ammers; 
De Boomgaard 1, 2964 AV 
Groot-Ammers

•  S.V.W.; 
Kleine Schelluinsekade 5c, 
4204 TZ Gorinchem

•  v.v. Papendrecht; 
Industrieweg 3,  3351 LB  
Papendrecht

Steun je club en doe mee!
Ga naar onze website en 
schrijf je in voor deze 
gezellige fietstocht.
Het inschrijfgeld bedraagt 
7,50 euro per deelnemer, 
waarvan 5 euro naar de club 
gaat waar je start. 

Fietsen voor je club, 
maar ook voor jezelf!!
Naast dat jouw favoriete club 
5 euro ontvangt, maak je zelf 
ook kans op mooie prijzen. 
Iedere deelnemer krijgt bij 
de start een stempelkaart 
waarmee leuke prijzen zijn 
te verdienen. 

Win een gratis weekend 
cabrio rijden of een van 
de meubelcheques. 
Maak jij tijdens onze tocht de 
mooiste, leukste, grappigste 
of meest bijzondere foto? 

Like onze pagina op 
facebook, deel je foto en WIN 
een gratis weekend cabrio 
rijden met een Mercedes-
Benz van Auto Wüst of één 
van de 20 meubelcheques 
van Woodindustries met als 
hoofdprijs een cheque ter 
waarde van 1000 euro!

Reden genoeg om mee te 
fietsen, wij verwelkomen je 
graag op 30 september bij 
de start!

Fietsen van club naar club... 
Vóór je club!

“GEWOON
LEKKER SCHOON”

V A N  L E E U W E N  S E R V I C E S

V A N  L E E U W E N  S E R V I C E S

V A N  L E E U W E N  S E R V I C E S

Schoonmaak       

Multiservice       

Allianties

Schrijf je nu in voor de mooiste toertochten van Nederland!

COLOFON

Op zaterdag 30 september is het zover, het regionale evenement: “VLS Fietsen voor je 
club”-toertocht gaat dan van start. Vanaf vijf voetbalverenigingen in de Alblasserwaard 
kun jij starten met deze bijzondere fietstocht. Zeker als jij het regionale voetbal een warm 
hart toedraagt.  Want van jouw inschrijfgeld van 7,50  gaat er 5 euro naar de clubkas van 
jouw voetbalvereniging. Dus fiets mee, er zijn 3 routes van 25, 35 en 65 km.

Op 30 september 2017 springen we massaal op de fiets

 
IN DE

ALBLASSERWAARD
IN DE

ALBLASSERWAARD

Tips
•  De routes wordt aangegeven d.m.v. bordjes 

•  Rij op de fietspaden als dit wordt aangegeven.

•  Bij de verenigingen zijn toiletten en EHBO-posten aanwezig.

•  Voor alle deelnemers geldt: ruim je eigen afval op. 
Afval hoort niet op straat. Neem je eigen afval mee naar 
huis of gooi het in een afvalbak. Zo blijft het parcours voor 
iedereen schoon en veilig!

Bij iedere 
deelnemende 

club is het 
tijdens en 

na de tocht 

FEEST!

Kijk op facebook en like en  volg  VLS Fietsen voor je Club  
voor meer informatie en voorwaarden!

Win een weekend
GRATIS CABRIO RIJDEN
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Voor meer informatie: www.fietsenvoorjeclub.nl

Elke maand een wisselend
4-gangen keuze menu voor € 25,-

Restaurant- Brasserie ’De Krom’
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Als doping op de arbeidsmarkt.!BREEK LOS! Van het peloton.
In de hoogste versnelling naar
de ideale baan bij GO! Uitzendbureau

Bel: 010 - 307 41 31
WWW.GO-UITZENDBUREAU.NL

VERKOOP - VERHUUR - SERVICE

Kassasystemen voor
horeca en detailhandel

Nieuwegein   www.pieterse.nl    Tel. (030) 25 23 129

VERKOOP - VERHUUR - SERVICE

Kassasystemen voor
horeca en detailhandel

Nieuwegein   www.pieterse.nl    Tel. (030) 25 23 129

Van Hogendorpweg 10A 

2953 AS Alblasserdam 

Tel. 078 - 6999435

www.hetrijwielhuis.nl

Het vertrouwde adres voor:  Gazelle, Batavus, Sparta, 

Cortina, Ecomo, Merida, Cube, Alpina!

Uw E-bike specialist 
voor de regio! 

• Advies 
• Kwaliteit 
• Service
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STARTLOCATIES:
Afstanden 25, 35 of 40 km (keuze), de  startijden bij alle verenigingen 
zijn tussen 10.00 en 11.00 uur. Uiterlijke binnenkomst om 16.30uur, 
uiteraard gaat het feestje na jouw finish nog gezellig door bij de club.

Je kunt starten vanaf:

•   v.v. Alblas; Vinkenpolderweg 27c,Alblasserdam
•  v.v. Nieuw-Lekkerland;  Tiendweg 10, 2957 TJ Nieuw-Lekkerland
•  v.v. Groot-Ammers; De Boomgaard 1, 2964 AV Groot-Ammers
•  S.V.W.; Kleine Schelluinsekade 5c, 4204 TZ Gorinchem
•  v.v. Papendrecht; Industrieweg 3, 3351 LB  Papendrecht

Wensveen - Ohmweg 1
Alblasserdam - 078 - 691 39 22

info@wensveen.nl
www.wensveen.nl

bij Wensveen Alblasserdam

Jaarrekeningen, fiscale en
administratieve dienstverlening

Voor particulier, zakelijk en non-profit

Raadhuisplein 55a - 2941 BS Lekkerkerk
Tel: 0180 661 661 - www.kantoorgraafland.nl

Jaarrekeningen, fiscale en
administratieve dienstverlening

Voor particulier, zakelijk en non-profit

Raadhuisplein 55a - 2941 BS Lekkerkerk
Tel: 0180 661 661 - www.kantoorgraafland.nl

Jaarrekeningen, fiscale en
administratieve dienstverlening

Voor particulier, zakelijk en non-profit

Raadhuisplein 55a - 2941 BS Lekkerkerk
Tel: 0180 661 661 - www.kantoorgraafland.nl

Jaarrekeningen, fiscale en
administratieve dienstverlening

Voor particulier, zakelijk en non-profit

Raadhuisplein 55a - 2941 BS Lekkerkerk
Tel: 0180 661 661 - www.kantoorgraafland.nl

Jaarrekeningen, fiscale en
administratieve dienstverlening

Voor particulier, zakelijk en non-profit

Raadhuisplein 55a - 2941 BS Lekkerkerk
Tel: 0180 661 661 - www.kantoorgraafland.nl

Lekdijk 259
2957 CK Nieuw-Lekkerland
www.hoogeveenfietsen.nl

Lekdijk 259
2957 CK Nieuw-Lekkerland
www.hoogeveenfietsen.nl

www.cuisinesuperieure.nl

Routes
65 km.
25 km.
35 km.

	  	  	  	  
	  

	   	   	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  

WOONWINKEL 
 

KLOP  
 

	  

	  

De	  grootste	  keuze	  voor	  al	  uw	  
raamdecoratie	  en	  vloeren.	  
	   Kerkbuurt	  136	  

3354	  XM	  PAPENDRECHT	  
Tel.:	  078-‐6414752	  
www.woonwinkelklop.nl	  
	  

Win een weekend
GRATIS CABRIO RIJDEN
Kijk op facebook en volg ons voor 
meer informatie en voorwaarden!
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v.v. Groot Ammers

VV Groot-Ammers wil ieder-
een een plek geven en een 
kans bieden om te kunnen 
voetballen. 

Het eerste mannenelftal 
staat onder leiding van trai-
ner Leon Hutten en komt uit 
in de 4e klasse D van Zuid 1. 
Naast nog zes seniorenteams 
bij de mannen beschikt VV 
Groot-Ammers met meer dan 
20 jeugdteams ook over een 
bloeiende jeugdafdeling.

Ook dames en meiden zijn 
van harte welkom bij Geel 
Zwart. Al jaren heeft Groot-
Ammers diverse dames- en 
meidenteams en met het 
succes van de Nederlandse 
voetbalvrouwen gaan we er 

van uit dat het aantal voet-
ballende dames en meisjes 
alleen maar zal groeien.

Afgelopen zomerperiode 
is er hard gewerkt om het 
complex van de voetbal-
vereniging weer tip top te 
maken. Zo is er een nieuwe 
ruimte geplaatst voor team-
besprekingen en heeft de 
bestuurskamer een complete 
make-over gehad.

Met ingang van het seizoen 
2017-2018 zal het al aan-
wezige kunstgrasveld als het 
nieuwe hoofdveld gelden. 
Dit geeft een constante 
veldkwaliteit door het hele 
jaar heen. En ook hier is er 
veel werk verzet door met 
name de Groengroep. Alle 
reclameborden moesten na-
melijk van het oude naar het 
nieuwe hoofdveld verhuisd 
worden. De aanschaf van 
een professioneel ophang-
systeem geeft een mooie 
exposure voor onze trouwe 
sponsoren!

VV Groot-Ammers is een voetbalvereniging met een rijke histo-
rie. Al ruim 80 jaar biedt de club aan jong en oud de mogelijk-
heid om met plezier te kunnen voetballen, zowel op prestatief 
als op recreatief niveau.
 

v.v. de Alblas

De Alblas 1 komt uit in de 3e 
klasse en speelt daar (vrijwel) 
elk jaar mee voor promotie. 
Maar De Alblas is er niet alleen 
voor het prestatiegerichte voet-
ballen, maar zeker ook voor het 
voetballen met plezier. Daarom 
worden er ook vele andere 
activiteiten georganiseerd. Zo 
zijn er de trainingskampen voor 
(bijna) alle jeugdteams, diverse 

thema avonden, worden er 
betaaldvoetbalclubs bezocht, 
(bedrijven)-toernooien, fami-
liedagen... Kortom teveel om 
op te noemen. Dit alles kan 
georganiseerd worden dankzij 
de trouwe vrijwilligers binnen 
onze vereniging. 

Net als bij iedere andere ver-
eniging kunnen wij niet zonder sponsorinkomsten. En 

daarom zijn wij vooral 
onze trouwe sponsoren 
zeer dankbaar! Voor 
hen organiseren wij 
de jaarlijkse sponso-
ravond, waar naast 
bekende sprekers uit 
de voetbalwereld, de 
sponsoren bijeen wor-
den gebracht voor een 
gezellige avond. Interesse? Kijk 
dan snel op onze site!

Uiteraard is iedereen van jong 
tot oud, jongen en meisje, dame 
en heer van harte welkom! Kom 
gezellig een keer een kijkje 

nemen op zaterdag langs de lijn 
of op één van onze trainings-
avonden. Bezoek ook de website 
www.vvdealblas.nl en neem 
gerust contact op. We zijn trots 
op onze club en laten dit ook 
graag aan u zien.

v.v. De Alblas is een vereniging met zijn roots 
in Oud-Alblas, maar is tegenwoordig een 
club voor iedereen uit o.a. Alblasserdam, 
Oud-Alblas, Bleskensgraaf en Papendrecht. 
Momenteel hebben wij ruim 650 leden, 
waarvan de meeste jeugdleden (30 teams). 

v.v. de Alblas
Sportpark “Souburgh”
Vinkenpolderweg 27c
2952 AV Alblasserdam
Tel.: 078 – 6915361

www.vvdealblas.nl

v.v. Groot-Ammers
Sportcomplex Gelkenes
De Boomgaard 1
2964 AV  GROOT-AMMERS
 0184-661314
www.vvgroot-ammers.nl
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v.v. Nieuw-lekkerland

v.v. SVW

Ook bewoners uit omliggende 
gemeenten weten ons te vin-
den. Veel tijd wordt er gestoken 
in de opvang en opvoeding 
van de jeugd. Plezier, prestatie, 
normen en waarden zijn de 
sleutelwoorden. Met elkaar 
iets presteren, vrienden voor 
het leven maken, waardering 
krijgen en respect geven, dat 
zijn de zaken waar het omdraait. 
Voor de allerkleinsten is er een 
speeltuin aangelegd, er is een 
voetbalkooi gerealiseerd. In de 
kantine kan er gespeeld worden 
op een airhockeytafel en is er 
tafelvoetbal. Voor de kleinsten 
is er gezorgd voor een peuter-
hoek met o.a. speelkussens. 
Buiten het sporten worden er 
vele activiteiten georganiseerd 
o.a. spelregelavonden, sport-

kampen, keepersdag, pupil van 
de week, paaseieren zoeken, 
etc. De jeugd zorgt voor eigen 
inkomstenbronnen door de ver-
koop van pepernoten en loten 
waarmee leuke dingen worden 
gedaan.  Een ploeg van perso-
nen, die de pensioengerech-
tigde leeftijd heeft bereikt zorgt 
iedere dag voor het met het on-
derhoud van de accommodatie, 
wat wij als vereniging zeer op 
prijs stellen.  Er worden bingo-
avonden, klaverjasavonden en 
feestavonden georganiseerd, 
zodat ook deze leeftijdsgroep 
bij het maatschappelijk leven 
betrokken blijft. En de mensen 
in de leeftijd van 20-50 dan. 
Nu, die voetballen en trainen 
er op los. Ze vermaken zich het 
gehele jaar door op ons sport-

park, ze maken zich nuttig met 
vrijwilligerswerk zoals snoeien, 
schoonmaken, elftallen leiden 
etc. En ze ontspannen in onze 
mooie kantine, ouderwetse so-
ciale contacten zonder internet. 
Onze leden staan midden in de 
maatschappij en besteden hun 
tijd nuttig, sportief en aange-
naam. Er worden natuurlijk ook 
festiviteiten georganiseerd voor 
niet-leden, zoals de Koningsdag. 
Iedereen is bij de club welkom. 
Dit maakt onze vereniging niet 
uniek, maar er wel één die er 
in de kern Nieuw Lekkerland in 
de Molenwaard toe doet. Wij 
willen dit allemaal zo groen 
mogelijk doen maar een  sport-
complex maak je niet zomaar 
CO2 neutraal. Wij zijn wel hard 
aan het werk om dat zoveel 
mogelijk te bewerkstelligen. Zo 
hebben we al zonnepanelen, 
aparte klimaatregeling voor elke 
ruimte met bewegingssensoren, 
bewegingsmelders op straatver-
lichting, monitoring van ener-
gieverbruik op beeldscherm en 
zijn we bezig met ledverlichting  

voor de velden. Ons 1e elftal 
komt dit seizoen uit in de eerste 
klasse B. Dit wordt een flinke 
uitdaging maar wel een  waar ze 
zin in hebben.
Ook zijn wij bijzonder trots op 
onze damesafdeling. Het vrou-
wenvoetbal groeit steeds meer. 
Dit zie je ook bij  vv Nieuw-
Lekkerland. We hebben nu  een 
vrouwenteam met 20 vrouwen. 
En twee meisjesteams. Dit had-
den we een paar jaren geleden 
echt niet durven dromen. 
Als voetbalvereniging stimule-
ren wij het meisjes voetbal al 
meerdere jaren. Het komende 
seizoen zullen er naast het vrou-
wenteam ook twee meisjesteam 
MO15-1 en MO11-1 actief zijn. 
Door de successen van het Ne-

derlands elftal verwachten wij 
begin van het seizoen nog dat 
meer meisjes zich zullen aan-
melden om met veel plezier bin-
nen een  team van meisjes het 
voetbalspel te leren.  Heb je ook 
zin om te voetballen of voetbal 
je al en willen je vriendinnen 
het ook eens proberen, kom dan 
een keer meetrainen op maan-
dag- of woensdagavond. Je bent 
van harte welkom.

Met een mooie accommodatie, 
veilig kunstgras en fijne vrijwil-
ligers is het een club waar ieder-
een zich welkom voelt en waar 
voor iedereen plek is. Sportivi-
teit, respect en plezier staan bij 
ons hoog in het vaandel.

Onze jeugdcommissie zorgt 
ervoor dat er vanaf de mini’s 
goede begeleiding is voor de 
jeugd op voetbalgebied. De acti-

viteitencommissie zorgt voor de 
gezelligheid buiten het voetbal 
voor jong en oud.

Bij onze senioren kan je zowel 
op de zaterdag als op de zondag 
aansluiten, met natuurlijk een 
gezellige 3e helft in onze prach-
tige en moderne kantine.

Afgelopen seizoen is onze se-
lectie gepromoveerd naar de 2e 

klasse. Een prachtig resultaat, 
dat men ondanks een turbulent 
seizoen op eigen kracht heeft 
afgedwongen. Zij zullen op 23 
september hun eerste compe-
titiewedstrijd in de 2e klasse 
uitvechten. 

Stap bij ons op, maak een mooi 
rondje op de fiets en eindig 
weer bij ons in de kantine of op 
ons terras. Als ons eerste team 

thuis speelt, dan kan je vanaf 
14:30u op ons terras met een 
hapje en een drankje naar een 
spannende wedstrijd kijken. 

En mocht je (weer) willen voet-
ballen? Je kan altijd een paar 
proeftrainingen meedoen!

Dat we aan de rand van een belangrijk natuurgebied gehuisvest zijn 
wil niet zeggen dat we een afstand tot de woongemeenschappen 
hebben. Integendeel, we vervullen een prominente rol in het maat-
schappelijke leven van veel bewoners van de kern Nieuw Lekkerland 
van de gemeente Molenwaard.

Steeds Voorwaarts Wilhelmina, opgericht in 1911, 
heeft een lange en rijke voetbalhistorie. 

v.v. Nieuw-lekkerland
Tiendweg 10
2957 TJ Nieuw-Lekkerland 

Postbus 17
2957 ZG Nieuw-Lekkerland
Tel.: 0184 681 314
www.vvnieuwlekkerland.nl

S.V.W
Kleine Schelluinsekade 5C
4204 TZ Gorinchem
0183 - 624375 | www.vvsvw.nl

Secretariaat: 
Postbus 760, 4200 AT Gorinchem
06 - 23673927 
secretaris@vvsvw.nl
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v.v. Papendrecht

Het eeuwfeest nadert. De club 
heeft ook op voetbalgebied 
een aardige historie. De zon-
dagtak heeft jarenlang in de 
top van Nederland gespeeld 
en heeft vele hoogte punten 
meegemaakt. In 2012 is ervoor 
gekozen alleen nog op zaterdag 
prestatief te voetballen. Op dit 
moment speelt het eerste team 
in de 2e klasse.

Buiten een grote jeugdafdeling 
is de afdeling voor dames en 

meisjes een snelgroeiende 
tak. Deze bestaat momenteel 
uit een vrouwenteam en drie 
meidenteams in verschillende 
leeftijdsgroepen. Daarnaast 
heeft VV Papendrecht de nodige 
gemengde jeugdploegen.

Voor iedereen zijn er moge-
lijkheden om te voetballen. Zo 
zijn er veteranenelftallen, een 
G-team, bestaat de mogelijkheid 
om 7x7 te spelen op een half 
veld en zijn er voetbalmoeders 

actief die het heerlijk vinden om 
in trainingsvorm wekelijks tegen 
een balletje te trappen.

Het jaarlijkse voetbalkamp is 
ondertussen een begrip. Aan het 
eind van de zomervakantie zijn 
op het Slobbengors de Westfalia 
VV Papendrecht-Voetbaldagen 
voor kinderen tot 13 jaar. Drie 
dagen trainen als een prof.

Maar het is niet alleen voetbal. 
Zo vinden themafeesten, ten-

tenkampen, groepsweekenden, 
gourmetavonden en nog veel 

meer plaats. Initiatieven zoals 
‘Fietsen voor je club’ onder-
steunt VV Papendrecht graag. 
Maar ook aan de ouderen wordt 
gedacht. Elke woensdagmiddag 
is de Gouwe Ouwe Papendrecht 
Soos voor een biljartje, kaartje 
of kletspraatje.

Een club dus die bruist van de 
activiteiten. Kom eens langs 
voor een proeftraining of ge-
woon voor de gezelligheid. Je 
bent altijd welkom.

VV Papendrecht een Club met Historie en Toekomst, dat is de slogan 
die we hanteren. VV Papendrecht is op 1 augustus 1920 opgericht.

Aploniastraat 82

3084 CC Rotterdam

Tel: (31) 10 - 292.78.31

Fax: (31) 10 - 292.78.32

Web site:

www.wdv-shop.nl

E-mail: david@wdv.nl

BTW nr:

NL131617266B01

KvK te Rotterdam

nr: 24173790

Bank gegevens:

NL27 ABNA 0981873553
ABN Amro Bank

Sinds
1989

Sinds
1989

Aploniastraat 82
3084 CC Rotterdam

WDV bedrijfskleding is leverancier voor al 
uw bedrijfs-, werk- en promotiekleding.

Wij leveren vanuit voorraad of met 
enkele dagen een uitgebreid assortiment 

kleding en veiligheidsschoenen. 

Tevens zijn wij gespecialiseerd in borduren 
en bedrukken van uw kleding en voorzien 

wij o.a. uw bedrijfskleding van
logo’s en/of teksten. 

Wij kunnen enkele maar ook
grote aantallen borduren of bedrukken.

De kwaliteitsnorm is hoog en leveren met 
enkele dagen incl. uw gewenste

borduring  of bedrukking.

Leverancier in bedrijfskleding
Specialist in boorduren en bedrukken!

010 - 292 78 31
www.wdv-shop.nl

Bedrijfskleding

v.v. Papendrecht
Industrieweg 3, 
3351 LB  Papendrecht
078 615 0106

www.vvpapendrecht.nl

Parallelweg-Zuid 29
2914 LC  Nieuwerkerk a.d. IJssel

Uw bedrijf of product in de  

SPOTLIGHT zetten....
Dat is onze passie!

Tel. 0180-322305
www.baasimmedia.nl

Ga fietsen voor je club.

www.autowust.nl, 
info@autowust.nl

Dordrecht, Oud-Beijerland, Hellevoetsluis

Je kunt in 3 regio’s tw Alblasserwaard 30 september 2017, 
Hoeksche Waard 5 mei 2018 en Drechtsteden 2 juni 2018.
Auto Wüst wenst je veel succes.




