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JUBILEUMCOMMISSIE

Om het jubileum tot een groot succes te maken is de commissie 
inmiddels uitgebreid met 2 personen!

Voor de financiele kant van het complete jubileum zal Marco Van 
Langen alles netjes beheren en aan de administratieve kant heb-
ben we een zeer goede steun aan Nicole Nieuweboer! Samen 
met de reeds bestaande commissie bestaande uit Hans van der 
Veldt, Paul van der Molen, Nico de Krijger, Marlieke van de Vught 
en Lisanne Meijer is deze club bezig het gehele jubileum tot een 
groot succes te maken!

Natuurlijk kunnen we altijd nog handjes gebruiken! 
Heb je zin om bij een van de activitieiten te helpen? 
Stuur een mail of spreek één van ons aan!

EEN ONDERDEEL VAN DE JUBILEUMCOMMISSIE 
IS DE SPONSORCOMMISSIE JUBILEUM
Achter de schermen werken Astrid Bakker, Wilko Bakker,  Paula 
Bourgonje, Wil Verkooijen  en Jennie Visser keihard om geldspon-
soren, prijzen en kavelstukken te bemachtigen die het gehele  
jubileum mede mogelijk gaan maken!!

OPENING EN BALLONNENWEDSTRIJD

Het programma van de Opening is bekend:

18.30 uur: Opkomst Jeugd met alle Ballonnen rondom 
 kunstgrasveld
18.45 uur: Optredens Siu Heerhugowaard Acrogym
19.00 uur: Ballonnen oplaten samen met de wethouder Van Sport
19.30 uur: Finale Supercup 7x7
19.30 uur: DJ William West

U bent allen van harte uitgenodigd 
om te komen kijken en te proosten 
op de start van het jubileumjaar!
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V.V. REIGER BOYS
OPENING JUBILEUM 1948-2018

VRIJDAG 6 JULI 2018
18.30 UUR: OPENING JUBILEUMJAAR

18.45 UUR: OPTREDENS SIU HEERHUGOWAARD ACROGYM

19.00 UUR: 
BALLONNEN OPLATEN

Aanmelden kan via: 
ballonnenwedstrijd@reigerboys.nl

19.30 UUR: FINALE SUPERCUP 7X7

19.30 UUR: DJ WILLIAM WEST

WIJ BEDANKEN ONDERSTAANDE SPONSOREN
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WIJ BEDANKEN ONDERSTAANDE SPONSOREN

Jubileumuitgave



WAARDCUP 2018

De loting van de Waardcup heeft plaatsgevonden in april en het volgende programma is daardoor bekend geworden:
 

Datum Aanvangs�jd Wedstrijd 
18 augustus 2018 18.30 – 19.20 uur Hugo Boys – Reiger Boys 
18 augustus 2018 19.25 – 20.15 uur WMC – SVW’27 
18 augustus 2018 20.20 – 21.10 uur KSV - Reiger Boys 

   
21 augustus 2018 19.00 – 19.50 uur Hugo Boys - KSV 
21 augustus 2018 19.55 - 20.45 uur Reiger Boys - WMC 
21 augustus 2018 20.50 – 21.40 uur SVW’27 - Hugo Boys 

   
25 augustus 2018 18.30 – 19.20 uur KSV - WMC 
25 augustus 2018 19.25 – 20.15 uur Reiger Boys – SVW’27 
25 augustus 2018 20.20 – 21.10 uur WMC - Hugo Boys 
25 augustus 2018 21.15 – 22.05 uur SVW’27 - KSV 

WIJ BEDANKEN ONDERSTAANDE SPONSOREN

MINI WAARDCUP

Op zondag 2, 9 en 16 september zal voor de jeugdteams t/m de O13 van alle verenigingen van Heerhugowaard de mini Waardcup  
plaatsvinden. De teams zullen op sterkte ingedeeld worden. 
 
Tijdens de mini waardcup zullen er bij elke leeftijfscategorie loterijen zijn. 
Er zijn mooie prijzen te winnen voor jong en oud! 
Vergeet op de wedstrijddagen dus niet je lootjes te kopen!

De laatste avond wordt afgesloten met een feestavond 
muzikaal omlijst door DJ Jacco Silver!!
  
KOM OP DE SPEELAVONDEN DE HEREN 1 STEUNEN!
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VEILING

Op vrijdagavond 14 september wordt de veiling gehouden. Er zijn inmiddels vele kavels beschikbaar 
gesteld en deze zijn gepubliceerd op de site, via de link: 
https://reigerboys.nl/club-info/reiger-boys-70-jaar/veiling-14-september-2018

Het programma ziet er als volgt uit:
18.30 uur  Inloop

19.00 uur  Wijnproeverij verzorgd door Rootring Wijnen

De muziek verzorgd door Rumba Gitan

20.00 uur Start veiling onder leiding van Veilingmeester Jan Kramer en onder toezicht van Notaris A. Demaret (appel Notarissen)

23.00 uur  Einde veiling en borrel na!

De voorinschrijving voor de sponsoren en vrienden is inmiddels begonnen en eindigt op 15 juli aanstaande.
Hierna kan er ingeschreven worden via de website tegen betaling van € 10,00 (avond is compleet verzorgd). LET OP: VOL = VOL!!

WIJ BEDANKEN ONDERSTAANDE SPONSOREN

FERRARIRIJDEN.NL

VRIJWILLIGER VAN DE MAAND 2018/2019
 
Vanaf maandag 11 juni is de inschrijving open gegaan voor de 
vrijwilliger van de maand!
 
De vrijwilliger van de maand wordt maandelijks gekozen door de 
jubileumcommissie op basis van de emails die wij ontvangen. De 
ingestuurde emails zullen het hele jaar geldig blijven!
 
Stuur jouw nominatie voor de vrijwilliger van de maand inclusief 
motivatie naar: vrijwilligers@reigerboys.nl en hoor op de dag van 
de opening wie de eerste vrijwilligers van de maand zijn voor de 
maanden juli en augustus.
 
Als vrijwilliger van de maand ontvang je een bos bloemen (Bloem-
binderij Gebroeders Jong), €25,- tegoed op je clubcard en je foto 
zal het gehele jaar in de koepel boven de bar hangen!

Geef zo snel mogelijk de leukste, beste, sterkste of grappigste 
vrijwilliger op en wie weet hangt jouw vrijwilliger van de maand 
binnenkort in de koepel!!

WAT WIJ NOG ZOEKEN: 
3 LEUKE KAVELS T.B.V. DE VEILING

3 KLEINE PRIJSJES T.B.V. DE LOTERIJEN 
     TIJDENS DE MINIWAARDCUP

3 HULP TIJDENS DE ACTIVITEITEN WE NEED YOU!
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  TRAIN MET DAVID

Wil je zelf je tijd indelen. En vind je het lastig om leuke oefeningen 
te bedenken. Heb je behoefte aan een afwisselend programma,  
een training op maat.….. Ik daag je uit!!!!

Voor het 70-jarig bestaan van Reiger Boys sponsor ik vijfmaal een 
personal training. Deze kun je dus winnen. Mocht je die prijs niet 
winnen, maar het benieuwd zijn hoe het is om met een personal 
trainer te sporten. 
Neem dan contact met mij op: trainmetdavid@icloud.com

                                                               David Jongejan, personal trainer

in the Spotlight
  JMF TOTAALAFDICHTINGEN

Ook wij zijn sponsor van Reiger Boys
Luchtdicht bouwen zonder ongewenste kieren en naden. Ener-
giezuinig bouwen aan een passief gebouw. Bouwen aan een du-
urzame toekomst. Dat zijn WIJ.

Betonreparatie aan vloeren, gevels, balkons, muren en galerijen 
krijgen door onze specialistische inbreng hun betrouwbaarheid 
en functie terug. Maar ook injecteren wij beton, bijvoorbeeld bij 
herstelwerkzaamheden aan gebouwen, huizen en constructies. 
Of bij lekkage, waardoor we verschillende oplossingen kunnen 
bieden. Onzichtbaar en toch oersterk.

Voor meer informatie over betonreparatie, beton injectie of 
luchtdicht bouwen, neem contact op met:
info@JMFtotaalafdichtingen.nl

  TRAVEL COUNSELLORS JENNIE VISSER

Naast enthousiaste vrijwilliger, ben ik ook sponsor van het 
70-jarige jubileum van v.v. Reiger Boys! Draag jij net als ik, Reiger 
Boys een warm hart toe, dan kan je als lid of vrijwilliger bij mij je 
reis boeken en sponsor ik € 10,00 per boeking in de clubkas. 
Heb je reisplannen? Met familie, vrienden of met je voetbalelftal, 
op stedentrip, rondreizen, zonvakantie, cruisen of skien? Ik kom 
op verzoek bij je thuis en bespreek alle wensen waarna je een 
mooi voorstel op maat ontvangt voor de ideale vakantie. En nee, 
ik ben niet duurder dan de prijzen op internet maar ik denk met je 
mee en bied service, kwaliteit, kennis en ervaring. Ben je nieuws- 
gierig geworden? Neem een kijkje op mijn website, like mijn  
Facebookpage of volg mij op Instagram. Bel, app of mail mij voor 
een vrijblijvend gesprek en advies voor alle reiswensen!
www.travelcounsellors.nl/jennie.visser - 06-51075713

  VITALICS VOOR DUURZAME VITALITEIT

Wat is de houdbaarheidsdatum van uw personeel?
De wereld verandert snel, en daarmee ook de eisen die aan werk-
nemers gesteld worden. Meer werk van een betere kwaliteit in 
minder tijd, dát zijn de huidige eisen. De komende jaren wordt 
dat alleen nog maar erger. Kan elke werknemer deze verandering 
nog bijhouden? En wat zijn de gevolgen van deze veranderingen?
 
Julien Pieterse, vitaliteitsspecialist en eigenaar van Vitalics, heeft 
zo zijn eigen visie. “Er worden steeds meer topprestaties van 
werknemers verwacht, maar ondertussen leven we steeds on-
gezonder”, constateert hij. “Stress- en burn-out klachten komen 
steeds vaker voor doordat mensen niet meer in balans zijn. Men-
tale en fysieke fitheid zijn de belangrijkste factoren om tot toppres- 
taties te kunnen komen. Hetzelfde wordt tegenwoordig gevraagd 
van werknemers, weet hij. Mensen die fysiek en mentaal fit zijn, 
blijken beter weerbaar tegen werkdruk en stress. Ze zijn positie- 
ver, communiceren beter en leveren betere prestaties. Met  
andere woorden: ze hebben een langere houdbaarheidsdatum.”
 
Met zijn bedrijf Vitalics helpt Julien ondernemingen een gezonde 
bedrijfscultuur te behouden of creëren. Belangrijke aspecten van 
zo’n gezonde bedrijfscultuur zijn onder andere fysieke én men-
tale fitheid, werkplezier, ontwikkeling, goed management, ge-
zondheid, gedeelde visie en communicatie. Daarmee wordt de 
basis gelegd voor een gezonde organisatie. En daarvan profiteert 
zowel de werknemer als de werkgever.”

Tijdens het jubileumjaar sponsort 
Vitlaics eenmaal een 3-maands 
basis vitaliteitsprogramma

 
Meer informatie van Vitalics vind je ook via ons online magazine 
http://magazine.vitalics.nl/duurzame-inzetbaarheid/#!/welkom



JUBILEUMKALENDER 2018 - 2019
VRIJDAG

6 JULI 2018
OPENING JUBILEUMJAAR /
BALLONNENWEDSTRIJD

AUGUSTUS 2018
18 / 21 / 25 WAARDCUP SENIOREN

7X7 40+ SUPERFINALE VRIJDAG
6 JULI 2018

VRIJWILLIGER VAN DE MAAND START
JULI 2018

START
SEIZOEN 2018-2019

MINUTENSPEL

SEPTEMBER 2018
2 / 9 / 16

MINI WAARDCUP KABOUTERS - O.13

VEILING VRIJDAG 
14 SEPTEMBER 2018

GROTE CLUBACTIE OKTOBER 2018

9 NOVEMBER 2018 PUBQUIZ

OLIEBOLLENTOERNOOI / GOURMET 0.14 - 0.17 ZONDAG
30 DECEMBER 2018

PS4 TOERNOOI JEUGDZONDAG
10 MAART 2019

30 MEI 2019 INTERNATIONAAL JEUGDTOERNOOI

PUPILLENWEEKEND 1 JUNI 2019

SPONSORLOOP APRIL 2019

ZATERDAG
5 JANUARI 2019

NIEUWJAARSRECEPTIE / REUNIE

JUBILEUM KEEZEN VRIJDAG
1 FEBRUARI 2019

ZATERDAG
22 JUNI 2019 EINDFESTIVAL
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