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Nieuwsbrief 21 

 
 

VV Papendrecht viert 100-jarig bestaan! 

 
Op 1 augustus is onze vereniging 100 jaar oud geworden. De club is in 1920 opgericht door een 
tiental mannen in café Wapperom (waar nu restaurant Jut & Jul zit). Op vrijdagavond 31 juli, 
oudejaarsavond, en de daaropvolgende nachtelijke uren hebben we dat op gepaste wijze gevierd. 
Want helaas was het voor ons een moeilijke aanloop naar het jubileum. De meeste evenementen 
zijn verzet naar 2021 en heel even was de vrees dat we ook de oudejaarsavond niet konden vieren. 
Maar gelukkig mochten we volgens het RIVM met 100 leden bij elkaar komen om deze bijzondere 
verjaardag te vieren. Iedereen werd bij de ingang welkom geheten, waarna Wim Erkelens, 
voorzitter van de Jubileumcommissie, het openingswoord verzorgde. 
 
Het Rood-Zwarte Plein was sfeervol versierd en alle aanwezigen werden goed bediend door de 
kantinevrijwilligers. Zij offerden zich op om iedereen te voorzien van drankjes en een hapje. 
Vanzelfsprekend werden er ook oliebollen geserveerd en stond er een kerstboom op het plein. 
Het was een oudejaarsavond zoals die behoort te zijn, alleen was het deze keer nog 25 graden 
in de avond. In de loop van de avond werd ons officiële jubileumboek gepresenteerd door 
Niels van Heteren en door hem overhandigd aan Teus van der Have en Erevoorzitter Bram Blom. 
De ouders van Teus waren er vanaf de oprichting bij en waren 50 jaar lang vrijwilliger voor de 
vereniging. Maar vooral het enthousiasme van Teus met zijn verhalen over vroeger was voor 
schrijver Niels een mooie motivatie om het boek te schrijven. Het boek telt 172 pagina’s en is te 
koop via onze webshop  >> 

 

 
 

Om middernacht was het dan zover. We telden met zijn allen af en proostten op het 100-jarige 
bestaan van onze prachtige vereniging met een glas bubbels. Er werd een klein feestje gevierd met 
DJ John en zijn geluidstechnici. Het hoogtepunt was het prachtige vuurwerk boven het hoofdveld. 
Het vuurwerk was tot in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht te zien. 
 

Nu we als vereniging eindelijk 100 jaar zijn, kan de Jubileumcommissie niet wachten om de rest 
van de jubileumactiviteiten te organiseren. Er zullen nog heel wat mooie feestjes volgen voor onze 
100-jarige vereniging. 

https://webshopvvp.nl/product/jubileumboek/
https://vvpapendrecht.nl/wp-content/uploads/2020/08/Vuurwerk-100-jaar-VV-Papendrecht-01-08-2020.mp4
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Afhalen en kopen Jubileumboek 

 
Het Jubileumboek over 100 jaar VV Papendrecht is vanaf heden verkrijgbaar. Bestelde exemplaren 
zijn af te halen in de kantine. Dit kan je doen tijdens de gebruikelijke openingsuren van de kantine 
(zaterdagmiddag). Mocht u het boek echt niet kunnen afhalen, hebt u niemand die dat voor u kunt 
doen en woont u in Papendrecht of de directe omgeving, dan kunt u per e-mail contact opnemen 
met de Jubileumcommissie via jubileum@vvpapendrecht.nl om het bij uitzondering te laten 
bezorgen. Als je het boek via een waardebon hebt gekocht of gekregen, dan hebben we de code 
nodig op de waardebon. Die code is jouw bestelbewijs. Ben je de bon of code kwijt zijn? Neem dan 
contact op met de Jubileumcommissie. Wij kunnen deze voor je achterhalen. 
 
Als je het boek via de webshop hebt gekocht, dan staat je naam op de lijst met bestellingen. Je kunt 
voor de zekerheid je bestelbevestiging laten zien die je per e-mail hebt ontvangen, maar in principe 
is het doorgeven van je naam voldoende om het boek mee te krijgen. Staat je naam niet op de lijst 
en mocht je geen bestelbevestiging hebben ontvangen of deze zijn kwijtgeraakt, neem dan ook 
contact op met jubileum@vvpapendrecht.nl. 
 
U kunt het Jubileumboek ook per post laten bezorgen. De verzendkosten bedragen €8,50. 
 
Uiteraard kan het boek nog steeds aangeschaft of besteld worden voor de prijs van € 24,99. 
Dit kan behalve in de kantine ook bij de webwinkel van VV Papendrecht >> 
 
Dus mocht u het Jubileumboek nog niet in uw bezit hebben, koop dan dit prachtige historische 
overzicht van onze 100-jarige vereniging, voor uzelf of als verjaardagscadeau. 

 

 
 

Presentatie Jubileumboek 
Van links naar rechts: Niels van Heteren, Teus van der Have en Erevoorzitter Bram Blom 

https://vvpapendrecht.nl/nieuws/100-jarig-jubileum/
https://vvpapendrecht.nl/de-club/organisatie/jubileumcommissie/
mailto:jubileum@vvpapendrecht.nl
mailto:jubileum@vvpapendrecht.nl
https://webshopvvp.nl/product/jubileumboek/
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Jubileumreceptie uitgesteld 

 
De honderdste verjaardag van VV Papendrecht hebben we gelukkig op een mooie wijze kunnen 
vieren. De recente toename van het aantal coronabesmettingen zorgt helaas voor dusdanig veel 
onzekerheid dat het bestuur en de Jubileumcommissie hebben moeten besluiten de 
Jubileumreceptie van volgende maand uit te stellen naar juni 2021. 
 
De aanhoudende coronacrisis zorgt er verder voor dat niet zeker is of de laatste twee 
jubileumactiviteiten die voor 2020 op het programma staan, namelijk de Pubquiz over 100 jaar 
Voetbalvereniging Papendrecht (10 oktober) en de Duchennedag (7 november) kunnen doorgaan. 
Binnen niet al te lange tijd zal daarover beslist worden. Zodra meer bekend is, zal erover bericht 
worden. 
 
Houd daarom onze mediakanalen in de gaten. 
 
 

Klik hier voor de nieuwe, voorlopige Jubileum-Agenda  >> 

https://vvpapendrecht.nl/wp-content/uploads/2020/08/Agenda-100-jarig-Jubileum.pdf

