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vindt u de volgende topmerken:

Auping, Avek, Lattoflex, Norma,

Nolte, Optisleep, Pullman, Silvana,

Tempur, Vandyck etc.
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‘V.V. Papendrecht voelt als warm nest’
Paul en Dien Borburgh 
zijn respectievelijk 80 
en 79 jaar oud. Ondanks 
deze respectabele leeftijd 
zijn ze niet weg te slaan 
uit de kantine van v.v. 
Papendrecht. Niet voor, 
maar áchter de bar. ,,We 
beleven er nog steeds 
veel plezier aan. Als het 
aan ons ligt, gaan we 
vrolijk verder.”

PaPendrecht - ,,Maar als de 
jeugd voorrang krijgt, vin-
den we dat ook prima.” Een 
typerende opmerking voor 
de bescheiden echtelieden, 
die elkaar leerden kennen 
en verliefd werden in hun 
geboorteplaats Breda. Paul 
en Dien zijn echte Bour-
gondiërs. Ze houden van 
gezelligheid en genieten als 
anderen het naar hun zin 
hebben. 
,,Met jongeren kunnen we 
geweldig opschieten. We 
spreken hun taal. Als ze ver-
tellen over school en werk, 
ben ik één en al oor.” ,,Het 
houdt ons jong”, haakt Dien 
in. ,,We doen dit natuurlijk 
ook voor onszelf. Anders 
houd je het niet zo lang vol. 
Natuurlijk zijn de tijden ver-
anderd, maar dat is normaal. 
Wij zijn niet zo van het ver-
leden en zeker niet van uit-
spraken als: Vroeger was al-
les beter. Wij zijn van het nu. 
Dat houdt ons bezig.”
Paul: ,,Al die ouwe koeien, 

dat boeit toch niet!? Je moet 
meegaan met je tijd. Als ze 
op donderdagavond in de 
kantine zitten en aan hun 
maten gekke dingen laten 
zien op hun mobieltje, tonen 
ze dat ook aan mij. Daaruit 
blijkt dat ze ons waarderen. 
We proberen er een gezellige 
avond van te maken. Dat is 
een kwestie van aanvoe-
len. Hoe creëer je een goede 
sfeer?” 
Dien: ,,We hebben vroeger 
wel eens overwogen een ei-

gen kroeg te beginnen. De 
kantine benaderen we ook 
een beetje zo. Voor de ver-
eniging is het goed om in-
komsten binnen te krijgen. 
Wanneer het gezellig is, ko-
men meer mensen naar de 
kantine en blijven ze langer. 
Zij gaan met een tevreden 
gevoel naar huis, omdat ze 
een leuke avond of middag 
hebben gehad en de club is 
er ook bij gebaat.”
,,Hoe lang we nog door blij-
ven gaan? We kijken niet zo 
naar de toekomst. Als het 
in het koppie goed blijft zit-
ten en het ook lichamelijk 
goed gaat, gaan we vrolijk 
verder.” Hij kijkt Dien aan. 
Ze maakte vier jaar geleden 
een gemene uitglijder in de 
keuken van de kantine en 
brak haar heup. ,,Maar we 

krabbelen gewoon weer op, 
hoor”, zegt ze alsof het de 
normaalste zaak van de we-
reld is. ,,Ik loop een beetje 
mank, maar daar stappen 
we overheen. De belangstel-
ling was hartverwarmend. 
We hebben in 2007 ook een 
ongeluk gehad. Paul en ik 
werden aangereden op een 
zebrapad. We lagen allebei 

in het ziekenhuis. Toen wer-
den we ook overladen met 
reacties. Dat zegt alles over 
deze vereniging. Het voelt al 
34 jaar als een warm nest en 
voor Paul nog langer want 
voordat we kantinedienst 
deden, was hij als jeugdlei-
der betrokken bij de teams 
waar onze zoon in voetbal-
de.”

(Bijna-)tachtigers Paul en Dien Borburgh genieten van jeugdige ambiance. ,,We doen dit voor de vereniging, maar natuurlijk 
ook voor onszelf. Het houdt ons jong. We houden van gezelligheid.”

‘We hebben Wel 
eens overWogen 
om een eigen kroeg 
te beginnen’

Kent u ook een leuke vrijwilliger?

Verenigingen zijn nergens zonder vrijwilligers. Daarom 
zetten we regelmatig zulke clubhelden in de krant. Kent 
u ook iemand die in aanmerking komt? 
Mail de redactie van het Papendrechts Nieuwsblad 
op redactie.pan@wegenermedia.nl of bel naar 078 
- 79.99.067. Of kijk op onze Facebookpagina, papen-
drechts.nieuwsblad


