100 jaar VV Papendrecht
Nieuwsbrief 20
Nog enkele plaatsen beschikbaar voor Oudejaarsavondfeest!
Zoals inmiddels wel bekend is, wordt VV Papendrecht over een paar dagen 100 jaar en gaan we dat
komende vrijdag vieren middels een spetterende Oudejaarsavond. De belangstelling voor het Eeuwfeest
was zo groot dat het in eerste instantie was uitverkocht. Vanwege het verwachte mooie weer kunnen we
de plaatsindeling iets anders inrichten met als gevolg dat enkele extra plaatsen beschikbaar zijn. Wilt u
onze verjaardag bijwonen, dan kan dat door te mailen naar jubileum@vvpapendrecht.nl onder vermelding
van uw naam en telefoonnummer. Als u meerdere personen tegelijk aanmeldt, dan dient u van eenieder
naam en telefoonnummer door te geven almede of u een huishouden voert met deze mensen. Mochten
alle plaatsen gereserveerd zijn, dan wordt u op de wachtlijst geplaatst. Wees er snel bij, want VOL = VOL!
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Nieuwe agenda jubileumactiviteiten
De Jubileumwedstrijd tegen Drechtstreek, die in het kader van het 100-jarig bestaan van
VV Papendrecht deze zomer op het programma stond maar vanwege de coronacrisis geen doorgang kan
vinden, is verschoven naar volgend jaar. Op vrijdag 11 juni 2021 zal Dé Dorpsderby op het Slobbengors
gespeeld gaan worden. Nadere details als het aanvangstijdstip volgen later.
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100 jaar VV Papendrecht
Als gevolg van de coronacrisis zal de viering van het Eeuwfeest van VV Papendrecht later plaatsvinden dan
oorspronkelijk de bedoeling was. Verder is van de eerstkomende evenementen nog niet precies bekend,
hoe die eruit zullen gaan zien. Dat hangt logischerwijs af van de maatregelen van de overheid.
De voorlopige agenda is als volgt.

2020
Dag
25 september
10 oktober
7 november

Evenement
Jubileumreceptie
Pubquiz over 100 jaar Voetbalvereniging Papendrecht
Duchennedag

2021
Dag
10 april
17 april
15 mei
5 juni
11 juni
15 - 19 juni
15 juni
16 juni
17 juni
18 juni
19 juni
21 augustus

25 september

Evenement
PUB-Quiz
Reünie 40 - 60 jaar
Van ’t Geloof Penaltybokaal (jeugd)
KNVB Zuid I G-toernooi
Jubileumwedstrijd Papendrecht - Drechtstreek
Feestweek
Theatervoorstelling
Reünie 60+
Oranjeavond (alleen voor leden)
Feestavond
Feestavond
Jubileumwedstrijden
• 1 tegen 100. Het eerste zal spelen tegen 100 pupillen.
• Papendrecht - FC de Rebellen
Reünie 18 - 40 jaar
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