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Koop nog snel kaarten voor het Jubileumfeest  

 

Komend weekend kan de oudste voetbalvereniging van de gemeente Papendrecht de viering van haar 
Eeuwfeest eindelijk op een spectaculaire wijze gaan afsluiten. Aanstaande donderdag zal op het hoofdveld 
van VV Papendrecht een enorme feesttent worden opgebouwd met daarin een groot podium. Een dag 
later is om 20.30 uur de start van een topprogramma met artiesten als The Partysquad en DJ Eye-Catcher. 
Hoogtepunt is het optreden van La Fuente die momenteel in de Nederlandse hitparades staat met zijn 
nieuwste kraker “I want you”. Vooral bij La Fuente zal het dak eraf gaan, althans dat is beloofd. 
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De eerste feestavond is overigens alleen voor 18-plussers toegankelijk maar een dag later is het spektakel 
voor alle leeftijden. Onder meer De Jongens Van Je Weet Wel en Wipneus & Pim zullen acte de présence 
geven. Aangezien we een voetbalvereniging zijn, is het toepasselijk het Jubileumfeest te laten afsluiten 
door een voormalige prof- en zaalvoetballer, namelijk John de Bever, onder meer bekend van het 
nummer “Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht” en het realityprogramma ‘De Bevers’. 
 
Uiteraard kunt u op beide feestavonden overal versnaperingen krijgen. Er zijn diverse barretjes met de 
lekkerste drankjes. Iedereen, lid of geen lid, kan de Jubileumfeesten bijwonen. 
Een kaartje voor vrijdag 24 juni kost 17,50 euro. Voor zaterdag 25 juni kost een kaartje 20 euro. Ook is 
het mogelijk om een weekendkaart te kopen voor 32,50 euro. De prijzen zijn exclusief servicekosten. 
Tickets zijn verkrijgbaar via de volgende link: 
 
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-vv-papendrecht-jubileumfeesten-311262162507 

 

Op de avonden zelf zullen geen kaarten verkocht worden en vol = vol. Zorg dat je erbij bent! 

 
 

Sommige mensen zijn tegen wat problemen aangelopen in verband met het kopen van een kaartje voor 
onze Jubileumfeesten op Eventbrite op hun mobiel. Zij kregen de volgende foutmelding: 
 
“Je browser heeft het betalingsvenster geblokkeerd. Open de instellingen van je browser en schakel 
advertentie- of pop-upblokkering uit. Mogelijk moet je hierna je browser opnieuw starten of de pagina 
opnieuw laden.” 
 
Het probleem is dat Eventbrite een nieuw tabblad wil openen om naar de betaling (iDEAL) te gaan. 
Je mobiele browser kan dit blokkeren om zo vertoning van pop-ups te voorkomen. Je kan dit bij je 
browserinstellingen aanpassen. Na betaling zou u dit weer ongedaan kunnen maken mocht u dit willen. 
 
Aanpassen Safari 
Controleer de instellingen en beveiligingsvoorkeuren. Ga op uw iPhone, iPad of iPod touch naar 
'Instellingen' > 'Safari' en schakel 'Blokkeer pop-ups' en 'Meld frauduleuze websites' in. Op de Mac 
vindt u deze opties in 'Safari' > 'Voorkeuren'. 
 
Aanpassen Google Chrome 
Klik in de sectie Privacy en Beveiliging op de knop Site-instellingen. Scroll naar de sectie Pop-ups en 
Omleidingen en open met het pijltje deze sectie. Zet het schuifje op Toegestaan of Geblokkeerd. 
Klik optioneel op de knop Toevoegen achter Blokkeren of Toestaan om uitzonderingen voor aparte 
websites toe te voegen. 
 
Bij andere webbrowsers gaat het op een vergelijkbare wijze. U kunt dit gemakkelijk googelen. 
Natuurlijk kunt u ook gewoon via de laptop of computer de kaarten bestellen. 

 
 

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de Jubileumcommissie: 
jubileum@vvpapendrecht.nl.  
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