100 jaar VV Papendrecht
Nieuwsbrief 10
Jubileumbier ’t Slobbertje onthuld
Op zaterdag 9 november was het zover.
In de rust van de wedstrijd van
Papendrecht 1 tegen WNC 1 werd door
de Jubileumcommissie het jubileumbier
gelanceerd voor het 100-jarig bestaan
van VV Papendrecht in 2020.
Het jubileumbier heeft de naam
‘t Slobbertje gekregen, een verwijzing
naar het sportpark Slobbergors,
de thuisbasis van VV Papendrecht.
Het gaat om een donkerblond bier met
een fris fruitige smaak en een kruidige
toets van koriander. Geert-Jan van
brouwerij de Heerlijkheid heeft een
prachtbier gebrouwen.
De belangstellenden konden allemaal
proeven en het bier vond gretig aftrek.
Op de eerste dag was al gelijk de totale
voorraad uitverkocht. Binnenkort zal
de volledige productie van minimaal
500 liter beschikbaar zijn. ’t Slobbertje
is verkrijgbaar in flesjes van 33 cl,
flessen van 75 cl en binnenkort ook
op de tap in onze kantine. Het etiket
van 't Slobbertje is geïnspireerd op een
weekblad van voetbalvereniging
Papendrecht uit 1950 en is ontworpen
door Francis Leeuwesteijn.
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De VV Papendrecht-leden
Marc Commandeur en Niels van
Heteren zijn met hun bedrijf
De Barossa verantwoordelijk voor de
distributie van het jubileumbier. Voor
vragen daarover kunt u contact met
hen opnemen, bijvoorbeeld per e-mail:
info@debarossa.nl.
Wilt u meer weten over ons naderende Eeuwfeest of wilt u daaraan een bijdrage leveren?
Stuur dan een e-mail naar: jubileum@vvpapendrecht.nl.
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100 jaar VV Papendrecht
Eeuwfeestdiner brengt € 20.000 op
Nog acht maanden en dan wordt voetbalvereniging Papendrecht 100 jaar. Op donderdagavond
21 november schoven 100 gasten aan voor de eerste jubileumactiviteit, het Eeuwfeestdiner in
Apollo Hotel Papendrecht. Het gezelschap bestond uit ondernemers, die de club een warm hart
toedragen en vrijwilligers, die zich al vele jaren inzetten voor VV Papendrecht. Het organiserend
comité had geregeld, dat genoten kon worden van een overheerlijk vijfgangendiner.
Tussen de diverse gangen door werden onder leiding van veilingmeester Michel Zegelaar
16 items geveild. Topstukken, als een gesigneerde roze trui van Tom Dumoulin en 'Thuis uit eten'
van Marc de Groen, gingen grif van de hand. De handen gingen vooral op elkaar voor de hoogste
bieders op een set 'Voetbalschoen en bal' uit de jaren ′40/′50. Zij schonken deze relikwieën aan
onze vereniging. Aanbieder de heer Teus van der Have overhandigde vol trots bal en schoenen
aan VV Papendrecht-voorzitter Hans Jonker.
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Aan het eind van de avond kon voorzitter van de Jubileumcommissie Wim Erkelens
bekendmaken, dat de veiling € 15.000 had opgebracht. De opbrengst van het diner
betrof een slordige € 5.000. Ook Jop van der Lee was in zijn nopjes. De voorzitter van de
supportersvereniging van VV Papendrecht zag Marc Commandeur het hoogste bod uitbrengen
om lid te mogen worden. Marc mag nu genieten van alle voordelen, die het lidmaatschap van de
supportersvereniging biedt.
Dank is verschuldigd aan de vele vrijwilligers, die het Eeuwfeestdiner mogelijk hebben gemaakt.
Als deze geslaagde avond de opmaat vormt tot de vele andere Jubileumactiviteiten van volgend
jaar, dan wordt 2020 een topjaar!
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