Beste sportvrienden
Dit jaar bestaat de voetbalvereniging
Oudega -W- 60 jaar.
Een club met een rijke geschiedenis.
Maar een vastlegging hiervan in de
vorm van een boek is er nog steeds
niet.

Na de jubileumwedstrijd vindt in of bij de tent de trekking
plaats van de
VERLOTING
Welke “mystery-guest of honour” wordt voor deze handeling
uit de hoge hoed getoverd?
Tot de trekking kunnen er mogelijk nog loten gekocht worden
bij het actiecomité.
Dus volop kans om voor mooie prijzen in aanmerking te
komen!!
Degenen die zich voor het Chinese buffet hebben opgegeven,
kunnen nu aan hun trekken komen en waar voor hun geld halen.
En wie voor een andere hartige hap kiest, kan terecht bij de
snackwagen.

Dat was in 2003 reden voor Anke Haanstra, Germ-Jan Hes, Klaas
Regeling, Hans Buren, Gerrit Martens en Jacob Martens om in een
commissie plaats te nemen met als doel dit gemis weg te werken.
Bovengenoemde personen hebben die omvangrijke klus destijds
op zich genomen.
En met een flinke dosis “doorzettingsvermogen” van deze
personen komt de definitieve druk van dit jubileumboek begin mei
2008 in zicht.

Ondertussen kan in de tent onder het genot van een drankje
gezellig nagekletst worden en zorgt Jelle B. met een muzikaal
optreden voor een sfeervol geheel.
Met de inzet van iedereen hoopt de voetbalvereniging
Oudega -W- na dit evenement met plezier terug te kunnen zien
op een geslaagd 60-jarig jubileumfeest.
Tot ziens op het feest!

Zodat de uitreiking van het eerste exemplaar op de receptie van de
jubilaris kan plaats vinden.
Het belooft in de geplande activiteiten rondom dit jubileum een
hoogtepunt te worden.
Voor een totaal overzicht van alle activiteiten op vrijdag 16 en op
zaterdag 17 mei a.s. ontvangt u dit programmaboekje.
U bent van harte welkom.
De jubileumcommissie

Vanaf 10.30 uur krijgen de dames en heren bij de senioren hun
kans om in de “panna-kooi” te strijden voor de hoogste eer.
De organisatie met een stukje entertainment erom heen is zowel
bij de jeugd als bij de senioren weer in handen van
“professionals”.
Ook benieuwd wie als “panna-man” en als “panna-lady” het
toernooi afsluit en met de hoofdprijs naar huis gaat?
Kom kijken, u bent van harte welkom!

Voor de senioren begint de zaterdagmiddag met het spelen van
een mix-toernooi. Zes teams gaan in een halve competitie tussen
14.30 en 17.00 uur onderling de strijd aan voor het binnenhalen
van het felbegeerde kampioenschap.

Intussen druppelen de geselecteerden voor de jubileumwedstrijd
Oud Oudega - Oud Regioteam
het sportcomplex van “It Joo” binnen.
Deze wedstrijd wordt tussen 17.00 uur en 18.00 uur gespeeld.
Bekende namen? Teveel om op te noemen!

De festiviteiten op vrijdag 16 mei 2008
Een flitsende start om 19.00 uur met een “panna” –
demonstratie in de gymnastiekzaal van “It Joo”.
Een voetbalspel van één tegen één in een kooi.
16 geselecteerde deelnemers uit de eigen vereniging gaan
vervolgens in toernooivorm de strijd aan voor het binnenhalen
van de titel “panna-man” van de oranjehemden.
De uitvoering van de demonstratie en de organisatie van het
toernooi – inclusief een stuk “spektakel” erom heen – is in
handen van “professionals”.

Iedereen is vervolgens van harte welkom op de receptie die
om ± 20.00 uur begint.
Het is de bedoeling dat deze op een ongedwongen, informele
wijze verloopt.

Hoogtepunt wordt de uitreiking van het eerste exemplaar van het
jubileumboek.
Wordt dit een ludieke actie op basis van een stukje
improvisatievermogen of iets “creatiefs” anders?

De festiviteiten op zaterdag 17 mei 2008
Verder zorgen de seniorenteams en de harde kern van de
supporters die zelfs de derde helft niet overslaan voor een
“break”in de avond.
En met leuke muziek op de achtergrond onder regie van Feike en
Sybren belooft het een gezellige avond te worden.

Wilt u tussen alle bedrijvigheid door even
iets anders dan kan dat. Op beide feestdagen
kan met een bezoek aan de expositie in de
ontmoetingsruimte van “It Joo” de “ups” en de “downs” van de
club in de afgelopen 60 jaar bekeken worden. Zeker de moeite
waard!

Lekker geslapen, vroeg uit de veren en weer gezond op.
Om 9.30 uur start de jeugd van Oudega en HJSC met een
sport- en spelochtend.
Onder deskundige leiding van KNVB-Noord en met hulp van
door de jeugdbesturen opgetrommelde krachten laat de jeugd in
verschillende spelvormen zien hoe behendig en balvaardig ze
is.
Na veel inspanning en wellicht wat brandstofverlies volgt er
ontspanning en kan er rond het middaguur op het kleine
oefenveld in en bij de tent bijgetankt worden met een patat en
fris.
Weer helemaal bestand tegen alles zoekt de jeugd daarna in
teamverband de “panna-kooi” op.
In een onderling toernooitje van één tegen één wordt op
sportieve wijze gestreden voor wie van het team zich de
“panna-boy” of de “panna-girl” mag noemen en dus de
hoofdprijs verdient.
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de afsluiting van
dit evenement ingeschat op ± 14.30 uur met het uitreiken van
een kleine attentie als herinnering aan dit jubileum.

In de afgelopen 60 jaar is en wordt gelukkig nog steeds binnen de
v.v. Oudega -W- door vrijwilligers veel en goed werk verricht.
Een gegeven waar we met zijn allen trots op kunnen zijn en
waarvan wij hopen dat dit zo blijft.
Maar om dit in stand te houden is tegenwoordig niet eenvoudig.

Programmaboekje

voor het JUBILEUMFEEST
op vrijdag 16 mei en zaterdag 17 mei
2008
van de
VOETBALVERENIGING OUDEGA W

Bij de invulling van diverse taken kan de vereniging nog flink wat
helpende handen gebruiken.
Voor het fluiten van een wedstrijd of het trainen en het begeleiden
van een jeugdteam, het verrichten van klein onderhoud of een
functie in het jeugdbestuur. En noem zo maar op!
Zie jij je daartoe in staat, meld je dan bij het bestuur en voorzie op
die manier de jubilaris van een zeer gewenst en uniek cadeau.

60 JAAR

