Welkom jeugdspelers, leiders,
trainers en ouders,
Als afsluiting van dit voetbalseizoen 2017-2018
staat vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni geheel in
het teken van de seizoensafsluiting van onze
jeugdafdeling.
Het inmiddels befaamde tentenkamp voor de
jeugd tot en met 13 jaar start vrijdag omstreeks
17.00 uur en eindigt op zaterdag rond de
middag. Dit jaar op vrijdagavond voor het eerst
een echte Girls Only Party voor meiden tot 13
jaar. Vanaf 14.00 uur gaat onze JO15-jeugd een
onderling voetbaltoernooi spelen.
Wij hebben ons best gedaan een programma te
organiseren met voor ieder wat wils. Wij
wensen jullie allemaal enorm veel plezier en
hopen met jullie op weer een geslaagd
evenement.
Op voorhand willen wij alvast graag onze dank uitspreken aan de vele vrijwilligers die dit evenement met
ons hebben mogelijk gemaakt. Zonder hun hulp was het nooit gelukt dit moois voor onze jeugd te
organiseren. Tenslotte nog een bijzonder dank aan de sponsoren die ook voor dit evenement weer een
fantastische bijdrage hebben gedaan.

Veel plezier allemaal!

Organisatie verenigingsdag 1-2 juni 2018
Jarno Meijer
Maykel Kuipers
Tom Kleissen
Jeroen Rooiman

Joost Baak
Majorie Nijbroek
Anton Wolterink
Daan Voortman

Dat is een avondje verwennen, giechelen, een hoed op je
hoofd en op de foto in een heuse cabrio, nadat je bent
opgemaakt, je nagels summerproof zijn en je haar in
model zit! Tussendoor smullen van lekkers en loungen
terwijl je wacht tot je aan de beurt bent.
Met medewerking van Schoonheidssalon Herma, Erik ter
Mors Hairfashion, Voetzorg Eibergen, autobedrijf
Berenpas, biertent.com, Han te Hennepe Fotografie,
Maike’s Lekkernijen, Björn en Marieke’s, Marie* creëert
en bouwbedrijf Penterman

Programma
4x4 jeugd, JO8 en JO9
Vrijdag 1 juni
17.00 – 17.30
17.50
18.00 – 19.30
18.30 – 19.45
20.00 – 21.30

Zaterdag 2 juni
Slaapspullen installeren in de tent
Introductie Voetbalparcours
Voetbalparcours
Girls Only
Bioscoop in de tent

07.15 – 07.45
09.00 – 11.00
12.00
12.30

Ontbijt in de Eibarg
Onderling voetbaltoernooi
Poffertjes eten
Afsluiting

JO11
Vrijdag 1 juni
17.15 – 17.30
17.45 – 18.30
18.30 – 22.30
20.00 – 21.30

Zaterdag 2 juni
Slaapspullen installeren in de tent
Voorrondes Penaltybokaal
FIFA-toernooi (jongens)
Girls Only

07.45 – 08.15
09.00 – 11.30
12.00
12.30
12.30

Ontbijt in de Eibarg
Onderling voetbaltoernooi
Finale penaltybokaal
Poffertjes eten
Prijsuitreiking en afsluiting

JO13
Vrijdag 1 juni
17.15 – 17.30
17.45 – 18.30
18.30 – 22.30
20.00 – 21.30

Zaterdag 2 juni
Slaapspullen installeren in de tent
Voorrondes Penaltybokaal
FIFA-toernooi (jongens)
Girls Only

JO15, MO15
Zaterdag 2 juni
13.30
14.00 – 16.00
16.30
+/- 17.00

Inloop
Onderling voetbaltoernooi
Hamburgers bakken en eten
Afsluiting

07.45 – 08.15
09.00 – 11.30
12.00
12.30
12.30

Ontbijt in de Eibarg
Onderling voetbaltoernooi
Finale penaltybokaal
Poffertjes eten
Prijsuitreiking en afsluiting

