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MET ALLE INFORMATIE OVER HET JUBILEUM VAN 9 T/M 12 MEI

Over enkele weken gaat Eindse Boys het 60 jarig 
jubileum vieren! Van donderdag 9 t/m zondag 12 
mei is er een gevarieerd programma, deels voor 
specifieke doelgroepen en deels voor alle 
belangstellenden. 

In diverse werkgroepen is onder leiding van de jubileum-
commissie veel werk verricht. Eindse Boys zal zich in dit 
weekend van zijn allerbeste kant laten zien, mede door de 
inzet van velen. Bekijk het aanbod in deze Jubileum Info 
uitgave en kom in het tweede weekend van mei naar sport-
park “Op de Hooven” om mee te genieten. Eindse Boys 
heet u alvast van harte welkom. 

Alle info over het weekend vindt u op 
WWW.JUBILEUMWEEKEND.NL

DONDERDAG 9 MEI, 20.00 UUR SPONSORAVOND

Eindse Boys bedankt haar sponsoren.

Mede door hun steun is Eindse Boys geworden tot wat het 
nu is: een bloeiende en financieel gezonde vereniging, die 
de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet. 

Als dank hiervoor zijn alle sponsoren uitgenodigd om dit 
heuglijke feit met ons te vieren. Deze avond is alleen 
toegankelijk voor genodigde sponsoren. Voor hen is een 
interessant programma samengesteld.

Zo komen directeur Marco Bogers en technisch manager 
Stan Valckx van VVV Venlo, en club-eigenaar Isitan Gün en 
directeur Ivo Pfennings van Fortuna Sittard als gastsprekers 
op bezoek. We zijn er van overtuigd dat zij een interessant 
verhaal te vertellen hebben over hun verenigingen.

Marco Bogers en Stan Valckx.

Isitan Gün en Ivo Pfennings 

PROGRAMMA
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VRIJDAG 10 MEI, JUBILEUMRECEPTIE EN FEESTAVOND

18.30 uur:
Aanvang receptie voor jeugdleden met ouders en 
jeugdleiders.

19.00 uur:
Aanvang receptie voor overige leden, bezoekers en 
genodigden (tot 21.00 uur). 

21.00 uur:
Feestavond met The Deejays (voor leden met partner en 
genodigden). 

ZATERDAG 11 MEI, VOETBALCLINIC EN MIXTOERNOOI

10.00 uur:
Voetbalclinic voor de jeugdleden, vanaf de mini’s t/m team 
JO15. Tot 12.30 uur worden er allerhande voetbal 
gerelateerde spellen gespeeld. Om 12.30 krijgt iedereen een 
lunchpakket en een leuke attentie, waarna we om 13.00 uur 
afsluiten.

ZATERDAG 11 MEI, ROWWEN HEZE EN THE DEEJAYS

20.00 uur:
Rowwen Hèze en Eindse Boys, dat is pas echt een goede 
combinatie. Net als in 1999 en 2009 en is het concert voor 
aanvang uitverkocht. Lekker meezingen met ‘Auto, Vliegtu-
ug’ en ‘Bestel Mar’. Op het einde van de avond als iedereen   

Dé feestavond voor alle leden en hun partners, waar we 
samen het heugelijke feit herdenken dat Eindse Boys 60 
jaar bestaat. 

Met een grote opkomst 
belonen we de 
jubileumcommissie voor 
hun grote inzet om van dit 
jubileum iets onvergetelijks 
te maken. Samen de 
schouders er onder zetten 
heeft al 60 jaar gewerkt, 
we maken vanavond de start naar het 75 jarige jubileum.

13.00 uur:
Mixtoernooi voor JO17/MO17/JO19 en alle 
seniorenteams. De gemixte teams zullen een tournooi 
spelen op kleine velden, de middag zal om 16.00 uur 
worden afgesloten.

moe maar voldaan weer naar huis gaat, is de dag dat heel 
Holland Limburgs lult weer ‘n stap dichterbij. Voor en na 
het optreden van de band zullen The Deejays zorgen voor 
de juiste stemming. Wil je op de wachtlijst voor Rowwen 
Hèze tickets? Stuur een e-mail naar tickets@eindseboys.nl 
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ZONDAG 12 MEI, 12.00 UUR JUBILEUMBRUNCH

Verras jezelf of moeder met de jubileumbrunch
Tijdens het weekend is er op zondagmiddag 12 mei, tevens 
Moederdag, van 12.00 tot 14.00 uur een jubileumbrunch in 
de feesttent. 

Deze brunch is voor iedereen toegankelijk op 
vertoon van een brunchkaart. 

Je kunt genieten van een heerlijk assortiment aan broodjes, 
huisgemaakte soepen, warm vlees, koude schotel en 
diverse salades. Koffie, thee en jus d’orange zijn inbegrepen.

De kaarten zijn online via www.jubileumweekend.nl en 
bij de volgende verkooppunten verkrijgbaar:  Kantine 
Eindse Boys, Café-Zaal Bi-j Lenie, Café ’t Verschil, 

ZONDAG 12 MEI, 14.00 UUR FAMILIEDAG “SONNTAG IM 
SÜDEN” MIT WOENDERBAAR (GRATIS ENTREE!)

Sonntag im Süden is hét feest voor jong en oud met muziek 
van Woenderbaar. Een feestband in hart en nieren uit onze 
eigen regio en spelend door het hele land. Men neemt je in 
een wervelende knotsgekke show mee op een muzikale 
rondreis door Duitsland. Een feest der herkenning en 
daarom ideaal voor ons familiefeest 'Sonntag im Süden'.

THE DEEJAYS

Als er iemand weet hoe je een feestje moeten bouwen, dan 
zijn het The Deejays wel! The Deejays zijn van alle markten 
thuis en weten met hun ervaring iedere doelgroep aan te 
spreken. The Deejays reizen door het hele land en in mei zijn 
ze het gehele weekend tijdens het jubileumweekend te 
bewonderen. Dat gaat gegarandeerd gezellig worden... Zet 
de dansschoentjes maar alvast klaar! 

Cafetaria d’Indj bi-j Angelien en Rijwielservice Rob 
Schreurs. De tarieven zijn als volgt: €12,50 (13 jaar en 
ouder), € 5,- voor kinderen 4 t/m 12 jaar, 0 t/m 3 jaar gratis.
Let op! Verkoop stopt op 1 mei i.v.m. inkoop.

Ook het podium is tot in detail aangekleed in een sfeervolle 
Duitse ambiance. Het professionele geluid met spetteren-
de lichtshow maken het geheel tot de meest complete 
Duitse ‘Supershow’ van dit moment. 100% Stimmungsga-
rantie! Voor kinderen is er allerlei animatie aanwezig en The 
Deejays zullen het feest compleet maken. De aanvang is 
14.00 uur en de entrée in de feesttent van Eindse Boys is 
gratis.
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JUBILEUMLOTERIJ

Koop een jubileumlot en win een van de twee 
elektrische fietsen
Ter ere van het 60-jarig jubileum van Eindse Boys zal er een 
loterij met tal van prachtige prijzen worden gehouden. De 
opbrengst hiervan komt ten goede aan de opknapbeurt 
van de kantine. De loten kosten € 7,50 per stuk en met de 
aankoop van dit lot maak je kans op één van de twee 
(elektrische) fietsen. Daarnaast maak je onder andere 
kans op een Samsung tablet met 32 GB, Philips bluetooth 
speaker, luxe Cast Iron weekendtas en diverse cadeau-, 
verwen- en dinerbonnen.

De loten zijn verkrijgbaar in de kantine van Eindse Boys en 
Rijwielservice Rob Schreurs. Op zaterdag 20 april zal er in 
Nederweert-Eind en Budschop langs de deuren worden 
gegaan. Een week later op 27 april is Eindse Boys aanwezig 
op de Oranjemarkt Budschop en bestaat tevens de 
mogelijkheid om loten te kopen.

De trekking is op zondag 12 mei tijdens de familiedag 
“Sonntag im Süden”. Indien beschikbaar, zijn er die dag nog 
loten te koop. De uitslag zullen we op 13 mei publiceren op 
de site www.jubileumweekend.nl

BEZOEK TuS AHRBACH

Met maar liefst 50 personen zal TuS Ahrbach, de vereniging 
waarmee Eindse Boys al vanaf 1982 fijne contacten heeft, 
ons jubileumfeest bezoeken. Een geweldig en zeker extra 
sfeerverhogend gebaar van de gasten uit Ruppach-Gold-
hausen. Eindse Boys is blij met de komst en 
er zullen zeker al afspraken gemaakt 
gaan worden voor 2021. Dan viert de
vereniging uit het Westerwald haar 100 
jarig jubileum, we verwachten dat dan 
een bus van 50 personen wel eens te 
krap zou kunnen zijn.

DE JUBILEUMCOMMISSIE

Onze jubileumcommissie is al vanaf april 2017 in de weer en 
we mogen wel stellen dat ze fantastisch werk hebben 
geleverd. Het is hen gelukt om een programma samen te 
stellen waarin iedere doelgroep aan zijn trekken komt. 
De doelgroepen zijn uitgenodigd voor de besloten 
evenementen, daarnaast kunnen alle belangstellenden zich 
opgeven voor de jubileumbrunch en het daaropvolgende 
“Sonntag im Süden” gratis bezoeken. Uiteraard hoopt men 
dat u ook loten gaat kopen voor de jubileumloterij. 

Eindse Boys bedankt de commissieleden voor hun inzet, zij 
hopen u te mogen begroeten bij de diverse evenementen.

De jubileumcommissie bestaat uit de volgende personen: 
Voorzitter: Peter Wijen 
Horeca en brunch: Mira Greijmans + Chantal Bastian
Accommodatie: Joris Koppen 
Ontspanningsprogramma: Kirsten van Tongerlo
Financiën: Rob v.d. Schoor
Sponsoring: Nick Verheijen
Loterij: Rob Strijbos
Muziek, website en PR: Sander Stultjens
Vrijwilligersbeheer: John Hennissen

LOCATIE FEESTTEREIN: Sportpark Op de Hooven, 
Baldessenweg 1c, 6034 RN Nederweert-Eind.

ALLE INFORMATIE OP: www.jubileumweekend.nl


