
UITNODIGING 
 

FEESTWEEKEND HERPINIA 90 JAAR 

OP 28-29-30 SEPTEMBER 2018 

 

In het kader van de viering van het 90-jarig bestaan heeft Herpinia, in samenwerking 

met Café-Zaal Thekes het volgende programma vastgesteld: 

 

Vrijdag 28 september: 

Feestavond in de feesttent op sportpark De Wilgendaal. 

Met medewerking van de band PROOST en D.J. Sonny. 

Aanvang:  21.00 uur. 

 

De feestavond is voor iedereen toegankelijk. Ook jeugdleden JO-17 en JO-19 worden 

voor deze avond uitgenodigd. 

Voor de leden, en vrijwilligers van Herpinia, leden van de supportersclub en sponsoren 

worden vrijkaarten aangeboden, die ook voor hun partners gelden. 

 

 

Zaterdag 29 september: 

Zaterdagmiddag:  Voor de jeugdleden van Herpinia en OKSV wordt een  

Freestyle voetbalclinic gehouden. Hierbij zijn de wereldkampioen 
panna Jeand Doest en Freestyle kampioen Tom V aanwezig! 
 

 

De voetbalclinic wordt in 2 verschillende delen gehouden: 
Mini-F t/m JO13 beginnen om 14:30 uur en eindigen om 17:30 uur.  
JO15 t/m JO19 beginnen om 17:00 uur en eindigen om 20:00 uur. 
 
Voor allebei de delen begint het programma met een frietje/ snack en wat drinken, dus kom 
met een lege maag! Rond 17.00 uur zal een groepsfoto gemaakt worden van alle jeugdleden. 
 

 
Zaterdagavond: Feestavond in de tent, die als volgt is ingevuld: 

   De band JACKFIRE 

   De derde helft met THE ALLSTARZ 

   Zanger KAFKE 

   Aanvang: 21.00 uur. 

 

Deze feestavond is voor iedereen in Herpen en de wijde omgeving toegankelijk. 

Voor leden, jeugdleden JO-17 en JO-19 en vrijwilligers van Herpinia en leden van de 

supportersclub worden toegangskaarten tegen het gereduceerde tarief van € 5,00 p.p. 

aangeboden. Deze regeling geldt ook voor de partners. 

 

Zondag 30 september: 

Het programma begint om 11.30 uur met inloop in de feesttent. 

Vanaf 12.00 uur: BRUNCH 

De kosten voor deelname aan de brunch bedragen € 5,00 p.p. Men dient zich hiervoor 

vooraf op te geven bij Herpinia. Kinderen tot en met 11 jaar hebben gratis toegang 

Om 14.00 uur begint een INTERACTIEVE QUIZ.  

Tijdens de quiz zal er een GROEPSFOTO (senioren) worden gemaakt bij de tribune. 

In aansluiting op de quiz, vanaf ca. 16.00 uur, is het lekker feesten, met muziek voor 

een ieder. D.J. is ROBERT POUWELS.  

De entree hiervoor is gratis. 
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Toegangskaarten: 
Senioren leden, jeugdleden JO-17 en JO-19, leden supportersvereniging  en vrijwilligers, 

die de feestavond op vrijdag, de feestavond op zaterdag en/of de brunch op zondag bij 

willen wonen, dienen zich vooraf aan te melden. De aanmelding voor de spelers bij de 

senioren en jeugd loopt via de elftalleiders. 

De spelers dienen dan ook aan te geven of de partner mee komt. 

Met de opgave voor de brunch eventueel kinderen vermelden. 

 

De overige leden, vrijwilligers en leden van de supportersvereniging kunnen zich via het 

emailadres info@herpinia.nl opgeven. 

Sponsoren krijgen een aparte uitnodiging per post toegestuurd. 

 

    Vrijdagavond 28 september liggen de vrijkaarten op naam in het clubhuis.        

   Deze kunnen worden afgehaald van 20.45 uur tot 22.00 uur. 

 

Op een 4-tal momenten kunnen, voor diegenen die zich hebben aangemeld voor de 

zaterdag en zondag, de toegangskaart voor de zaterdag en de kaartjes voor de brunch 

worden afgehaald en betaald. Kaartjes voor de brunch moeten vooraf gekocht worden 

omdat we het aantal deelnemers moeten weten voor de inkoop. 

 

De 4 momenten zijn:  

*** Zaterdagmiddag 15 september van 11.00 tot 13.00 
*** Zondagmiddag 16 september van 12.00 tot 14.30 

*** Donderdagavond 20 september van 20.30 tot 22.30 
*** Zondagmiddag 23 september van 12.00 tot 13.30 
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