Special JubileumWeekbrief

Bij het 60-jarig bestaan van ’t Fean ’58 wordt in de week van 18 tot en met 23 juni stil gestaan. Dit doen we door
voor elk wat wils te organiseren. Hieronder vindt u/je het programma. De toegang is altijd gratis en de hele week
zijn alleen de speciale jubileum-consumptiebonnen het betaalmiddel. De consumptiebonnen kunnen gekocht
worden voor € 1,50 per stuk en 10 voor € 13,00. U kunt ze vooraf bestellen door een bedrag (veelvoud van 13
euro) over te maken op bankreknr. NL 23 RABO0356403831 onder vermelding van uw naam en
consumptiebonnen! De bonnen liggen dan voor u klaar in ons clubhuis. Ook kunnen “oude” munten en geldige
bonnen van de Club van 100 worden ingeleverd worden
Maandag 18 juni
Opening jubileumweek (aanvang 20.00 uur) met:
Openingstoespraak
Supplement jubileumboek “The next 10 years”
Kampioenschap 2018 DVD
Fotowand 2008-2018
Dinsdag 19 juni
Willem Frankena mixtoernooi (7x7): senioren en JO19 en JO17: Zelf opgeven via de website!
wesselspencer@hotmail.com De eerste wedstrijden starten om 19.00 uur. De indeling wordt via de website
bekend gemaakt. Meld je alvast zo vroeg mogelijk aan!
Woensdag 20 juni
Voetbalpuzzeltocht voor de jongste jeugd: je wordt uitgenodigd via de leiders van je voetbalteam!
Donderdag 21 juni
Avond met Wim Anker, voetbalkenner, Heerenveen fan, gemeenschapsman, bekend jurist en smeuïg verteller
van prachtige en soms ook indrukwekkende verhalen. Inloop 19.30 uur en Aanvang 20.00 uur
Vrijdag 22 juni
De Quiz: aanmelden met teams van 4 tot max. 6 spelers. Namen doorgeven via de mail op de website en een
naam voor jullie team bedenken en doorgeven. Inloop 19.30 uur en aanvang 20.00 uur
Zaterdag 23 juni
Voetbalclinic Feanatics (sc Heerenveen) voor de jeugd. Ook hier wordt je via de leiders van jullie team
uitgenodigd.
JO11 en JO9
start 10.30 uur
JO15, MO15, JO13
start 12.15 uur
Opblaasbare speeltoestellen
Wedstrijd ’t Fean ’58 100+ tegen Oud SC Heerenveen aanvang 15.00 uur
Schijt-je-rijk-loterij: de koe komt aan het eind van de middag, na de wedstrijd het veld op. Wie weet wordt je
die dag nog de winnaar van € 1000,-

Afsluiter:
Barbecue/foodfestival en opblaasbare speeltoestellen en Feestavond
met live muziek van de Wooden Moons en DJ Radio Release

