100 jaar VV Papendrecht
Nieuwsbrief 32
Opbouw Jubileumfeest
Een grote wens van de Jubileumcommissie was om alsnog ter afsluiting van de jubileumactiviteiten
twee grote feestavonden te organiseren. Op woensdag 22 juni 2022 was het een drukte van belang op
het Slobbengors. Met man en macht werd hard gewerkt aan het plaatsen van de Jubileumtent op het
hoofdveld. Na een paar uur was het klaar. Het resultaat mocht er zijn.
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Eerste deel Jubileumfeest daverend succes
Mede door een grondige voorbereiding en de tomeloze inzet van het organisatiecomité werd het eerste
deel van het Jubileumfeest op vrijdagavond 24 juni en het begin van de nacht daarop een daverend
succes. The Partysquad en DJ La Fuente, wie kent ze niet, zetten de hele tent op z’n kop.
Ze legden een prima basis voor de knallende ‘Silent Disco’. De DJ’s Eye-Catcher, Michael Warning en
Compact & Keller lieten de meer dan 600 feestgangers compleet uit hun dak gaan. Zo maar enkele
reacties: “Wat een gaaf feest en complimenten voor de organisatie, echt top geregeld“, “Het was een
topfeest, thanks to alle vrijwilligers” en “Dankjewel vereniging, vrijwilligers en iedereen die dit mogelijk
maakte, het was een topavond“.
De avond verliep zonder incidenten en in een prima sfeer. Iedereen wist zich kostelijk te vermaken,
een 100-jarig jubileum waardig.
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Viering Eeuwfeest in stijl afgesloten
De viering van het 100-jarig bestaan van rood-zwart werd op zondag 26 juni in alle vroegte in stijl
afgesloten. Net als een etmaal daarvoor waren ruim 600 belangstellenden op het feestprogramma
afgekomen. Wel was de gemiddelde leeftijd 1 of 2 jaar hoger…. maar daar was de feestvreugde niet
minder om. Daar zorgden onder meer John de Bever en Wipneus & Pim wel voor. De volkszanger
bracht het publiek in vervoering door zijn kraker ‘Jij krijgt die lach…’ samen met G-speler Sven te
zingen. Opvallend was dat Sven meer tekstvast was dan de zanger zelf. Resultaat was een
meedeinende en meezingende massa. Tussendoor speelde coverband De Jongens van Je Weet Wel
het ene verzoeknummer na het andere onder het motto ‘de klant is koning’. Voetballer uit eigen
opleiding Feest DJ Bas liet tot slot nog even zien waarom hij een van de beste DJ’s is van de regio en
ver daarbuiten. Wat een klasse liet hij zien en vooral horen! Het enthousiasme was enorm.
Zo maar enkele reacties: “Was een topavond” en “Was erg gezellig”.
Net na 01.30 uur was het Jubileumfeest ten einde en konden de cateringploeg, de mensen van de
techniek, de beveiliging, de mensen van Kiki Fotografie en de organisatie eindelijk ontspannen na twee
intensieve avonden feest, feest en nog eens feest. Zeker is dat hierover nog lang na gesproken zal
worden. Dat werd als eerste gedaan in de evaluatie die aansluitend plaatsvond tot aan het krieken van
de dag. Overdag werd de Jubileumfeesttent afgebroken. Daarmee was de viering van ons Eeuwfeest
definitief ten einde. Fabelachtig is het woord dat ons gelijk te binnenschiet als we aan onze twee
feestavonden terugdenken.
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Waanzinnig goed georganiseerd door onze vrijwilligers, wat een waanzinnig goede artiesten en wat een
waanzinnig publiek. De aanwezigen waren het daar zeker mee eens: “Fantastisch! Wat een geweldig
weekend is dit geworden met deze twee avonden, een heel groot compliment naar de organisatie en
de vele vrijwilligers”, “Waren superavonden, zou toch gaaf zijn als de gemeente Papendrecht jullie
ideeën overnemen en er elk jaar zo’n gaaf festivalweekend van maakt”, “Mooi feestje, dit moet
traditie worden en gemeente Papendrecht moet dit ondersteunen want dit gaat om verbinden en
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dat is wat nodig is”, “Waren 2 topavonden”, “Waren twee fantastische avonden, echt genoten,
organisatie bedankt”, “Was een superweekend”, “Was een heel gezellig topfeest”, “Was een superfeest,
organisatie bedankt” en “Ik zeg elk jaar”. We zijn trots en dankbaar dat we na de twee coronajaren ons
100-jarig bestaan op deze wijze af hebben kunnen sluiten. Dit feest is er eentje voor in de boeken.
Heel veel dank gaat uit naar iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan deze zeer
geslaagde viering van het 100-jarig jubileum.

Waanzinnig bedankt!
Als vereniging zijn wij afhankelijk van vrijwilligers. De afgelopen tijden is wel gebleken dat wij de beste
vrijwilligers hebben die je als sportclub maar kunt wensen. Onze jubileumcommissie heeft met behulp
van veel andere vrijwilligers binnen de club, van jong tot oud, op een uiterst professionele manier
twee fantastische feestavonden met een aantal topartiesten georganiseerd. Twee avonden met meer
dan 600 bezoekers per avond in de grote feesttent op ons hoofdveld zonder dat er ook maar één
noemenswaardig incident heeft plaatsgevonden.
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Door jullie beleid, passie, geduld, flexibiliteit en enorme doorzettingsvermogen zijn deze twee
bijzondere avonden mogelijk gemaakt. De grote hoeveelheid vrijwillige uren die hierin zijn gaan zitten,
zijn niet meer te tellen. Uniek! Naast de vrijwilligers bedanken wij ook gemeente Papendrecht voor de
mogelijkheid om deze feesten te mogen houden, de omwonenden voor hun begrip, de artiesten en
hun begeleiding voor hun medewerkende opstelling gedurende de twee coronajaren, onze sponsors
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voor hun financiële ondersteuning, de toeleveringsbedrijven voor hun medewerking en bovenal
bedanken wij het massaal opgekomen publiek. Door jullie zijn het voor onze vereniging echt
onvergetelijke dagen geworden. Waanzinnig bedankt allemaal! We kijken als vereniging vol trots
terug op een toch wel heel bijzonder jubileum.
Het bestuur
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