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LAATSTE OPROEP: lever bijdrage aan Jubileumboek
Het Jubileumboek over 100 jaar voetbalvereniging Papendrecht, dat in het voorjaar zal verschijnen, is bijna af.
We zijn bezig met de laatste aanpassingen. Daarom hierbij nog één keer de volgende oproep aan iedereen:
mocht u een foto, anekdote of iets anders leuks hebben over VV Papendrecht, benader dan de
Jubileumcommissie. Er zal direct contact met je worden gezocht en jouw bijdrage kan dus zomaar
in ons historische jubileumboek komen. Daarbij hebben we nog één specifieke vraag aan alle
VV Papendrechters. Een hoofdstuk zal gewijd worden aan de beste spelers uit onze historie.
Ze zullen benoemd en kort omschreven worden. De vraag aan eenieder is dan ook: wie zijn de beste spelers,
die u in het shirt van VV Papendrecht hebt zien spelen?
Mail de naam/namen en een korte toelichting met waarom jij dat vindt naar de Jubileumcommissie:
jubileum@vvpapendrecht.nl. Iedereen alvast bedankt voor de bijdragen!

Clublied VV Papendrecht uit 2017
Enige maanden terug hebben we bericht over een clublied uit 1932. Van recentere datum is het clublied van
de hand van Jop van der Lee. De voorzitter van onze supportersvereniging schreef onderstaand dichtwerk in
2017.
Waar komt een voetballer het best terecht?? (voorzanger)
Bij Papendrecht, bij Papendrecht. (koor)
Waar lest een voetballer het best zijn dorst?? (voorzanger)
Op Slobbengors, op Slobbengors. (koor)
Bij ons op Slobbengors!! (allemaal)
Waar heerst een voetballer als een vorst??
Op Slobbengors, op Slobbengors.
Waar is een team echt zo hecht??
Bij Papendrecht, bij Papendrecht.
Bij ons in Papendrecht!!
Waar gaat het de tegenclub altijd slecht??
Bij Papendrecht, bij Papendrecht.
Waar hebben die jongens een V op hun borst??
Op Slobbengors, op Slobbengors.
Bij ons op Slobbengors!!
Waar heerst er altijd een voetbalkoorts??
Op Slobbengors, op Slobbengors.
Waar komt het spel echt tot zijn recht??
Bij Papendrecht, bij Papendrecht.
Bij ons in Papendrecht!!
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100 jaar VV Papendrecht
Nieuwe agenda jubileumactiviteiten
In 2020 zullen veel jubileumactiviteiten plaatsvinden vanwege het 100-jarig bestaan van VV Papendrecht
op 1 augustus 2020. De agenda wordt steeds voller. De Jubileumcommissie heeft een nieuwe lijst met
evenementen vrijgegeven. Verder zijn enkele wijzigingen in de kalender aangebracht. Voor een activiteit is de
datum nog niet bekend. Dat betreft ‘1 tegen 100’. Het eerste zal dan een wedstrijd spelen tegen 100 pupillen.
Noteert u alvast het volgende:
- 25 april:
- 13 juni:
- 16 juni:
- 19 juni:
- 20 juni:
- 22 augustus:

Reünie leeftijdscategorie 40-60 jaar.
Jubileum-Familiedag.
Theatervoorstelling 100 jaar voetbalvereniging Papendrecht.
Feestavond 18 jaar en ouder.
Feestavond 16 jaar en ouder.
Jubileumwedstrijden; Papendrecht-Drechtstreek en
Papendrecht (Heden/Oud) - FC de Rebellen.
- 10 oktober: Pubquiz 100 jaar voetbalvereniging Papendrecht.
- 14 november: Slotfeest.
U kunt de volledige Jubileum-Agenda ook downloaden door hier te klikken >>
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