
 

Uitnodiging Mosselavond SDV 15 
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Beste SDV’ers, 

 

Als vereniging zijn we in het seizoen 2019-2020 een nieuwe weg ingeslagen met een nieuw 

bestuur en een hoop nieuwe vrijwilligers.  

Uiteraard moeten de dingen die SDV hiervoor al zo bijzonder maakte voor zowel mij persoonlijk 

als waarschijnlijk voor een ieder van jullie gewoon blijven voortbestaan. 

 

Eten, drinken en gezelligheid 



Zo ook de jaarlijkse ‘epische’ mosselavond. Deze wordt dit seizoen gehouden op 15 februari 

2020 (rekening houdend met het thuiswedstrijdprogramma van Feyenoord en Sparta).  

De aanvangstijd is 18.30 uur. Inschrijven voor deze avond kan t/m zaterdag 1 februari, de 

kosten bedragen €12,50 p.p.  (dit omvat de maaltijd en de wijn per tafel). 

We maken er daarna nog een feestje van met live muziek, we verklappen natuurlijk nog niet wie 

de surprise act is. 

Een tip van mij voor dit jaar zijn de mosselen, naast rots in de branding centraal achterin bij SDV 

7 is Niels Hartman 1 van mijn favoriete koks. Hij kookt eerlijkwaar goddelijk. 

Bovenaan staat meets Valentijn, dat geneuzel voor velen is die dag ervoor (we zullen wat 

hartjes ophangen). Wij zien deze avond echter vooral als een avond om met alle SDV 

betrokkenen samen te zijn en wellicht de ‘spelersvrouwen’ in ons leven de mogelijkheid te 

geven kennis te maken met de club. Kleedkamergeheimen moeten voor de laatste groep 

wellicht geheim blijven maar het is wel leuk als iedereen ((oud-)bestuur, actieve leden, ‘spelers 

vrouwen’, buren op het Toepad) met elkaar en de club bekend raakt. 

 

Inschrijven 

Achter de bar komen lijsten te liggen waar per team de aanwezigheid doorgegeven kan worden 

en tevens de voorkeur voor mosselen of saté kan worden aangegeven. Betaling dient vooraf te 

gebeuren aan de bar. 

Wij hopen jullie allen te verwelkomen op zaterdag 15 februari 2020 🙂. 

 

Tot zover namens het organisatiecomité 2020 met sportieve groet, 

 

Danny Wildeman  

(samen met Wouter v/d Kemp competitieleider 7t7) 

 
 

 

 

 

PS. Stuur deze nieuwsbrief vooral naar andere oud-leden mochten die deze niet hebben 

ontvangen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur 

vv SDV 

   



 

 

  

 

  

 

   

 
 

 

 

Kralingse Zoom 100 

3063 NC Rotterdam 

 

Telefoon: 010-242 9000 

E-mail: info@vvsdv.nl  
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