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Koop het Jubileumboek in webshop of kantine  

 

Het Jubileumboek over de 100 jarige geschiedenis van Voetbalvereniging Papendrecht vindt gretig 

aftrek. Velen hebben dit buitengewone document inmiddels verworven. Het boek staat bol van de 

schitterende verhalen, verrassende wetenswaardigheden, hilarische anekdotes, persoonlijke 

herinneringen van leden en ex-leden en natuurlijk bijzondere foto’s, variërend van bijna 100 jaar 

oud tot vrij recent. We zijn bijzonder blij met alle complimenten van lezers die aangeven hun hart 

https://vvpapendrecht.nl/nieuws/100-jarig-jubileum/
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op te halen aan dit feest van herkenning. “Heerlijk om de tijd mee door te komen!”, “heel blij mee”, 

“prachtig boek” en “zit ervan te genieten” zijn maar enkele van de reacties. Het wordt bekeken op 

de bank, op het balkon, in de tuin en zelfs op het strand. Als u het Jubileumboek ook in uw bezit wilt 

hebben, dan kunt u het bestellen in onze webwinkel  >> 

 

Bestelde exemplaren kunnen afgehaald worden in de kantine. U kunt het boek ook laten opsturen.  

De verzendkosten bedragen € 8,50. Overigens kunt u het Jubileumboek ook gewoon aan de kassa 

van de kantine aanschaffen. Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Nieuwe Jubileum-Agenda 

 

Voetbalvereniging Papendrecht, opgericht op 1 augustus 1920, heeft vanwege de coronacrisis in 

2020 ons 100-jarig bestaan helaas slechts in beperkte mate kunnen vieren. De meeste evenementen 

zijn noodgedwongen verplaatst naar 2021. Van de eerstkomende evenementen is nog niet precies 

bekend, hoe die eruit zullen gaan zien. Dat hangt logischerwijs af van de maatregelen van de 

overheid. Van enkele activiteiten als de Pubquiz over 100 jaar Voetbalvereniging Papendrecht en de 

Duchennedag, is de datum nog niet bekend. De voorlopige agenda is als volgt. 

 

2021 

Dag  Evenement 

  10 april  PUB-Quiz 

  17 april  Reünie 40 - 60 jaar 

  15 mei  Van ’t Geloof Penaltybokaal (jeugd) 
  5 juni   KNVB Zuid I G-toernooi 

  11 juni  Jubileumwedstrijd Papendrecht - Drechtstreek 
  15 - 19 juni  Feestweek 

  15 juni  Theatervoorstelling 
  16 juni  Reünie 60+ 

  17 juni   Oranjeavond (alleen voor leden) 

  18 juni  Feestavond 
  19 juni  Feestavond 

  ? juni  Jubileumreceptie 
  21 augustus  Jubileumwedstrijden 

 • 1 tegen 100. Het eerste zal spelen tegen 100 pupillen.  
 • Papendrecht - FC de Rebellen 

  25 september  Reünie 18 - 40 jaar 
 

Vanzelfsprekend zijn helpende handen nodig om de festiviteiten succesvol te laten verlopen. 

Wilt u meedoen, sponsoren of hebt u ideeën, neem dan contact op met de Jubileumcommissie. 

E-mail: jubileum@vvpapendrecht.nl. 

 

Help mee om ons Eeuwfeest onvergetelijk te maken! 

https://webshopvvp.nl/product/jubileumboek/
https://vvpapendrecht.nl/de-club/organisatie/jubileumcommissie/
mailto:jubileum@vvpapendrecht.nl

