100 jaar VV Papendrecht
Nieuwsbrief 4
VV Papendrecht maakt zich op voor Eeuwfeest
1 augustus 2020 is voor VV Papendrecht een heel bijzondere datum. Op die dag bestaat de
vereniging namelijk exact 100 jaar. Dit gedenkwaardige jubileum moet natuurlijk op een
gedenkwaardige wijze gevierd worden. Daarom is vorig jaar al een jubileumcommissie van start
gegaan om een activiteitenprogramma in de steigers te zetten. De Jubileumcommissie bestaat
louter uit leden, die nauw betrokken zijn bij de club en op divers gebied hun sporen hebben
verdiend. Zo vertegenwoordigen Dieter Hasenbein (Penningmeester) en Niels van Heteren
(Secretaris) de Zaterdagsenioren, Nelie Sterrenburg de Jeugdafdeling, Mathilde Schram de Dames,
erelid Peter Michielse de Zondagsenioren en Wim Erkelens (Voorzitter) de G-afdeling.
Martin van Heteren completeert het geheel. Hij is de allrounder van dit illustere gezelschap en
nagenoeg van alle markten thuis.
De club heeft al een prachtig verleden opgebouwd met het vieren van jubilea. Zo werd in 1980 het
60-jarig jubileum luister bijgezet door de legendarische voetbalmarathon. 60 uur lang werden op
het hoofdveld, onder perfecte weersomstandigheden, non-stop wedstrijden gespeeld door alle
ploegen. In 1995 kwam PSV naar het Slobbengors om een jubileumwedstrijd te spelen tegen
Zondag 1. Het elftal met onder meer Cocu en Menzo wist in een spectaculaire wedstrijd met
3-6 te winnen voor een 3000-koppig publiek. Tijdens het 90-jarige jubileum werd een speciale
VV Papendrecht-postzegel ontworpen. De lat voor dit jubileum ligt dus hoog.

In 2010 onthulden burgemeester De Bruin en voorzitter Ad Matena de speciale
VV Papendrecht-postzegel
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Inmiddels is het jubileumlogo onthuld en staat een aantal activiteiten vast. Zo zal de jeugd in
mei 2020 strijden om de ‘Van ’t Geloof Penaltybokaal’. De Jeugdcommissie is al druk bezig om
hiervoor een bekende doelman uit de eredivisie vast te leggen. Een maand later is VV Papendrecht
gastheer van het G-voetbaltoernooi van de KNVB. Een 40-tal G-teams zullen op zaterdag 6 juni
2020 om de hoogste eer strijden. Uiteraard staat op 31 juli 2020 de Oudejaarsavond op het
programma. Oliebollen en vuurwerk zullen niet ontbreken. Hoogtepunt moet de Feestweek
worden. In een grote feesttent zullen van 13 tot en met 20 juni 2020 evenementen voor jong en
oud worden georganiseerd. Al met al een bomvol programma en dan hebben we het nog niet
gehad over het Jubileumboek, de Taptoe, de drie reünies, het Zwientie-tik, het Galadiner en de
Theatervoorstelling. Voor al deze activiteiten is de Jubileumcommissie op zoek naar handjes en
euro’s. Iedereen, die hierin iets wil betekenen, is van harte welkom. Meld je aan bij één van de
commissieleden of stuur een e-mail naar: jubileum@vvpapendrecht.nl.

Jubileumsjaal te koop
Binnen VV Papendrecht worden diverse initiatieven ontplooid met het oog op het 100-jarig
jubileum in 2020. Zo wordt hard gewerkt aan een jubileumboek en een jubileumshirt.
De jubileumsjaal is al beschikbaar. De stijlvolle sjaal is voor € 15,00 te koop in de Commissiekamer.
De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de viering van ons Eeuwfeest.
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