100 jaar VV Papendrecht
Nieuwsbrief 14
Jubileum-Slobberfeest op 7 maart
Weet u het nog? Dat de kantine van
VV Papendrecht omgebouwd werd door
de Papendrechtse carnavalsvereniging
'De Slobbers' tot het officiële Slobberpaleis?
Menig legendarisch feest is in het
Slobberpaleis gegeven. Feesten waarvan
gefluisterd werd, dat er dingen gebeurden,
die het daglicht niet zouden kunnen
verdragen. In het kader van het 100-jarig
bestaan van onze club op 1 augustus van dit
jaar willen we deze legendarische en
beruchte feesten eren. Dit gaan we doen
door..... jawel; een Jubileum-Slobberfeest
inclusief EEN SLOBBERBIERFEEST! Zaterdag
7 maart is weer een drukke dag voor onze
vereniging. RTL komt filmen voor het
programma Clubliefde, onder meer bij de
VV Papendrecht-meiden en bij de wedstrijd
van ons vlaggenschip tegen Almkerk 1
(aanvang: 14.30 uur). Verder vindt een
Jubileumloterij plaats, waarmee mooie
prijzen te winnen zijn. Daarnaast zullen de
gehele dag poffertjes gebakken worden om
geld in te zamelen voor het goede doel,
de stichting Friends of Stars in their Eyes.
Om zoveel mogelijk geld op te halen stelt
Cérélia alle poffertjes kosteloos ter
beschikking. Afgelopen jaar was de
Cloetesville Highschool uit het ZuidAfrikaanse Stellenbosch te gast bij
VV Papendrecht en nu gaat van 7 tot en
met 14 april een delegatie VV Papendrechters naar Cloetesville te Zuid-Afrika om een schoolsportproject op
te zetten. Uiteraard is daar geld voor nodig. Zie voor meer informatie inclusief de mogelijkheid om te doneren
de website van Friends of Stars in their Eyes.
Als de camera's van RTL weg zijn, het geld voor Friends of Stars in their Eyes is opgehaald en we ons allemaal
van onze beste kant hebben laten zien.... dan gaan we los met Feest DJ John! In het Slobberpaleis zijn vanaf
17.15 uur patat en diverse snacks te verkrijgen voor het symbolische bedrag van 100 cent. Dan zal tevens het
Slobberbierfeest van start gaan, waarbij tientallen soorten speciaalbier openstaan om van te proeven.
Dus kom op zaterdag 7 maart lekker gezellig voetbal kijken, doneren, bier proeven en feestvieren.
Want voetbalvereniging Papendrecht is in 2020 jarig en dat mag iedereen weten!
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'Koning Voetbal'; VV Papendrecht met Koningsdag op Marktplein
Op maandag 27 april is het weer Koningsdag. In onze gemeente wordt dit elk jaar georganiseerd door het
bevlogen Oranje Comité Papendrecht en inmiddels komen daar op de Koningsdag tot wel 20.000 bezoekers
op af. Het Oranje Comité heeft er dit jaar voor gekozen om jubilerende verenigingen de gelegenheid te geven
zich in de schijnwerpers te zetten. Zo ook voetbalvereniging Papendrecht die op over enkele maanden
100 jaar wordt! De samenwerking van VV Papendrecht en het Oranje Comité heeft de naam 'Koning Voetbal'
meegekregen. Wij krijgen als VV Papendrecht zijnde dus de kans om ons tijdens Koningsdag op het
Marktplein, een echte A-locatie, te presenteren aan Papendrecht. Dit doen we onder andere met:
•
•
•
•
•
•
•

Knock-outpannatoernooi;
Freestyleshows en -clinics;
Voetbalclinics;
De officiële overhandiging van het Jubileumboek aan het gemeentebestuur van Papendrecht;
Voetbalspellen;
Loterijen;
Stand waar VV Papendrecht zich als club kan laten zien (soos, meidenvoetbalacademie, jeugd,
G-voetbal, nieuwbouwplannen, etc.);
• Stand voor de verkoop van het Jubileumboek en het Jubileumbier ’t Slobbertje;
• Mogelijkheid tot het presenteren van de posters en flyers voor alle aankomende jubileumactiviteiten.
Om de presentatie van VV Papendrecht aan het grote publiek echt tot een succes te maken, zijn natuurlijk
vrijwilligers nodig. Daarom roepen we uw hulp in. Het programma duurt ongeveer van 11.00 tot 14.00 uur.
Je kunt dus daarna altijd nog de gezelligheid van Koningsdag opzoeken. Wij zoeken vrijwilligers voor de
voetbalspellen, clinics, bemensing van de stands waar we ons als vereniging kunnen presenteren,
begeleiders van het knock-outpannatoernooi en contactpersonen voor de ouders en kinderen met
betrekking tot de clinics en toernooien.
Dus geeft u zich alstublieft op en help mee met het tonen van onze jubilerende vereniging aan de inwoners
van Papendrecht. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Niels van Heteren. Dit kan bijvoorbeeld door hem een
e-mail te sturen via: jubileum@vvpapendrecht.nl.
Bij voorbaat dank voor uw inzet!
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