
 

 

Zaterdag 2 juni: Jubileumwedstrijd Vrouwen 1. Om 14.00 uur is er voor de dames een 

jubileumwedstrijd georganiseerd. Zij zullen uitkomen tegen het regioteam van 

Hardenberg. Rondom deze wedstrijd is het feest op het sportpark en kan 

iedereen genieten van gezellige muziek, eten en drinken. 

    

Maandag 4 juni: Pubquiz. Een sfeervolle pubquiz staat gepland voor de maandagavond en zal 

starten rond de klok van 20.00 uur. 

 

Dinsdag 5 juni: Jubileumwedstrijd Mannen 1. Het wordt een internationale aangelegenheid 

op de dinsdagavond als ons 1ste elftal aantreedt tegen de heren van  

ASC Grün-Weiß 49 uit Duitsland. De wedstrijd start om 19.30 uur. 

 

Woensdag 6 juni: Jeugdactiviteitendag. De woensdag staat in het teken van onze jeugd. Er zal 

een heuse Voetbaltruck zijn intrede doen op het sportpark. Deze truck bevat 

legio aan voetbalspellen waar de jongeren van 14.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur 

van kunnen genieten.  

 

 Jubileumwedstrijd Boeren Business Club. Met de oprichting van de BBC 

vormen wij een voorbeeld voor omliggende verenigingen, welke inmiddels 

vergelijkbare constructies in het leven roepen. Het bestaan van de BBC wordt 

gevierd met een traditionele pot voetbal tegen de Vriendengroep Lutten en een 

biertje in de kantine! Aanvang: 20.00 uur. 

 

Donderdag 7 juni: Reünie voor (oud-)leden. De donderdagavond moet een avond worden vol 

van weerzien, weemoed en romantische verhalen van vroeger. Daarnaast kan 

de liefhebber nog even de wei in voor een wedstrijdje wandelvoetbal!  

Voor de duidelijkheid: zowel oudleden als ook huidige leden zijn welkom op 

deze memorabele avond. Wij verwachten u vanaf 18.00 uur. 

 

Vrijdag 8 juni: Jubileumreceptie. Vrijdagavond vindt de officiële jubileumreceptie plaats. 

Deze receptie is uitsluitend voor genodigden.  

 

Zaterdag 9 juni: Mixtoernooi voor jeugd. Een afsluitend toernooi waar alle jeugdspelers aan 

mee kunnen doen. Meer informatie volgt t.z.t.. Aansluitend op het mixtoernooi 

volgt een … 

 

Brunch. Rond het middaguur heeft iedereen de mogelijkheid om deel te nemen 

aan een gezamenlijke maaltijd, ter promotie van het clubgevoel en de 

saamhorigheid - dat wat onze club zo mooi maakt. Ook de senioren mogen 

aansluiten bij deze brunch. Zij kunnen een stevige bodem leggen voor het …  

  

 Mixtoernooi voor senioren. Tevens een afsluitend toernooi waar iedereen aan 

mee kan doen. Meer informatie volgt t.z.t.. Laten we samen deze dag genieten 

van het voetbal, muziek en lekker eten en drinken. We maken het niet te laat, 

want ‘s avonds wacht het .. 

 

 Eindfeest. Een knallend slot van een grandioze week, waarin het 50-jarig 

bestaan van de club andermaal wordt gevierd! De feesttent is vanaf 21.00 uur 

geopend.  

 
 
 


