100 jaar VV Papendrecht
Nieuwsbrief 11
Cadeaubonnen te koop voor Jubileumboek
Vanaf heden zijn in de Commissiekamer cadeaubonnen te koop voor het Jubileumboek van
100 jaar Voetbalvereniging Papendrecht. De cadeaubonnen zijn speciaal gemaakt voor de komende
feestdagen om zo iemand alvast het aankomende Jubileumboek van VV Papendrecht cadeau te
doen. U kunt een cadeaubon uiteraard ook aanschaffen voor iemands verjaardag of gewoon voor
uzelf. De cadeaubonnen hebben een symbolische prijs van € 19,20. Het is mogelijk om zowel contant
als met een betaalpas af te rekenen. Op de cadeaubon staat een code. Deze code geeft u het recht
op het verkrijgen ons Jubileumboek, dat naar verwachting in de loop van volgend voorjaar uitkomt.
Vanzelfsprekend krijgt iedereen een persoonlijk bericht met de datum, wanneer het boek wordt
gelanceerd en geleverd. Dus mocht u alvast iemand of uzelf het jubileumboek van VV Papendrecht
cadeau willen den, loop dan even naar de Commissiekamer. Vraag aan Nelie Sterrenburg, Coby Blom
of Niels van Heteren, of je een cadeaubon kunt kopen.
Let op: het is slim om van tevoren een afspraak te maken om een cadeaubon af te halen.
Zo grijpt u nooit mis. Neem contact op met de Jubileumcommissie, bijvoorbeeld per e-mail
(jubileum@vvpapendrecht.nl), met een voorstel, wanneer u de cadeaubon wilt afhalen en betalen.
U krijgt zo snel mogelijk een reactie op uw mail met een bevestiging.

't Slobbertje is weer voorradig!

1 van 2

Na weken te hebben gewacht is die daar
dan eindelijk: de volledige voorraad van
het jubileumbier van voetbalvereniging
Papendrecht! In de kantine van
VV Papendrecht kunt u 't Slobbertje nu
kopen in flessen van zowel 33 cl als
75 cl. Wij hebben ons laten vertellen,
dat het Jubileumbier binnenkort ook op
de tap beschikbaar is. Tevens zijn er
exclusieve bierglazen van ’t Slobbertje
verkrijgbaar. Dus kom gezellig naar onze
kantine en koop nu het 't Slobbertje nog
voor de feestdagen. Mocht u daartoe
niet in staat zijn, dan kunt u het
Jubileumbier en de bijbehorende
bierglazen ook bestellen. Uw bestelling
wordt gratis bij u thuis afgeleverd, mits
u een order plaatst van minimaal
12 flessen 33 cl of 6 flessen 33 cl in
combinatie met 2 grote flessen 75 cl.
Uiteraard mag u altijd meer aanvragen.
Uw bestelling kunt u sturen naar:
info@debarossa.nl.
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De prijzen in de kantine en bij De Barossa zijn hetzelfde en zijn als volgt:
- 't Slobbertje 33cl: € 3,00
- 't Slobbertje 75cl: € 9,99
- Bierglas 't Slobbertje: € 6,99
Uiteraard komt een deel van de opbrengst ten goede aan de jubileumactiviteiten van
VV Papendrecht in 2020.

Jubileumartikelen te koop
De afgelopen maanden zijn de nodige Jubileumartikelen verschenen, als de Jubileumsjaal en het
Jubileumbier. Recentelijk zijn daar enkele voorwerpen bijgekomen, als de Jubileumparaplu en de
Jubileumaanvoerdersband, die in diverse uitvoeringen te verkrijgen is. Verder is speciaal voor de
kerstdagen een prachtige kerstrui te koop. Binnen niet al te lange tijd wordt het speciale
Jubileumshirt onthuld.
U kunt de Jubileumartikelen aanschaffen in onze eigen winkel, die gevestigd is in onze kantine.
Leuk voor de feestdagen of gewoon voor uzelf. De VV Papendrecht-shop is tijdens het seizoen elke
zaterdag geopend van 9 tot 13 uur. Buiten de openingstijden kunt u terecht in de Commissiekamer
bij Nelie Sterrenburg of Coby Blom. U kunt ook contact opnemen met de Jubileumcommissie of met
de Sponsorcommissie (sponsor@vvpapendrecht.nl).
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