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JeugdOlympiade Journaal 
 
Via deze weg 4 mededelingen voor ouders/verzorgers, kinderen en leiders: 

 

1)   zelfgebakken cake en/of boterkoek kunnen wij heel goed gebruiken. Deze kunt u aanleveren in de 
      kantine op het Hertogspark, vanaf donderdag 18 mei. Alvast bedankt! 
 
2)   op vrijdag 19 mei, ± 20.00 u, is er een atletiek estafette waarbij een kind met een ouder/verzorger    
      samen de race moet lopen. Het mag ook een broer of zus zijn. Anders scoort het kind geen punten.  
 
3)   de tenten moeten zaterdag 20 mei om 09.30 u leeg zijn dus graag de spullen op tijd ophalen 
 
4)   huisregels en wat een kind wel of niet mee mag nemen staat hieronder vermeld.  
 
 

Wat je allemaal mee moet nemen:  

Kleding:  

Sportshirts, sportbroek, sportkousen, voetbal- en sportschoenen (zaalschoenen voor evt. binnensporten), 

scheenbeschermers, ondergoed, zwembroek of badpak en een extra handdoek,  

trainingspak, lichte regenkleding, warme pyama, dikke trui.  

Toiletspullen:  

Washandje, zeep, handdoek, tandenborstel, tandpasta en badslippers.  

Om te slapen:  

Slaapzak of twee dekens, luchtbed en kussen.  

Alle genoemde benodigdheden moet je in een tas of koffer meenemen, 

met daaraan een kaartje met je naam en adres.  

Tevens moeten alle spullen die je meeneemt voorzien zijn van je naam. 

 

Omdat wij als organisatie niet steeds op je spullen kunnen letten, moetje waardevolle spullen thuis laten.  

Tot slot nog het verzoek: let er goed op dat je je spullen het hele weekend goed opruimt en niet op het 

sportpark laat slingeren.  

 

Regels waar iedereen zich aan moet houden:  

• Elk team heeft max. 2 leiders die het hele weekend bij het team zijn. 

• Als je iets te vragen hebt, ga je naar hen toe. Zij vertellen wat je moet doen of laten en daar moet 

jij je dan aan houden.  

• Als jij je heel slecht gedraagt en niet luistert, bestaat de kans dat het Olympiadecomité je verbiedt 

om verder nog mee te mogen doen.  

• s-Nachts moet je rustig zijn en in de tent blijven. Alleen als je leider het zegt, mag jij de tent 

verlaten.  

• Afval en vuil moet je in de daarvoor bestemde vuilnisemmers doen. 

• Je moet er rekening mee houden dat het Olympiadecomité of je leider jou soms vraagt om iets voor 

de Olympiade te doen.  

• Je mag geen mobiele telefoon, zaklantaarn, radio, geld, snoepgoed of(fris)drank van thuis 

meenemen en/of in je bezit hebben.  

• Indien dit wel het geval is dan wordt dit door het Olympiadecomité in beslag genomen en bewaart 

tot na afloop van de Olympiade.  
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• Waardevolle voorwerpen kun je beter thuis laten want deze worden bij beschadiging of verlies niet 

vergoed.  

• Iedereen is verplicht het hele weekend op het sportpark te verblijven tenzij het Olympiadecomité 

anders verlangd.  

• Indien om (medische) redenen anders moet worden gehandeld dan kan dat alleen in- en na overleg 

met het Olympiadecomité.  

 

Gedraag je sportief en laat je van de zonnige kant zien!  

 

Het JeugdOlympiadeComité 

   

JeugdOlympiade boekje 

 
De boekjes van de JeugdOlympiade worden deze week huis-aan-huis bezorgd in Rijpwetering en Oud Ade. 

Voor leden buiten deze dorpen zijn ze verkrijgbaar in het clubhuis. 

 

 
 
 

Veense Voetbaldagen  
 

In de eerste week van de zomervakantie worden de Veense Voetbaldagen bij EMM ‘21 georganiseerd.  

Ben je helemaal gek van voetbal en wil je van 12 t/m 15 juli deelnemen aan ons gevarieerde 

trainingsprogramma waar ontwikkeling & plezier hand in hand gaan?  

Inschrijven en meer info via www.sport-guide.nl! Je ontvangt een mooi Nike-shirt met ons logo en 

meerdere leuke aandenkens.  

Ben je nieuwsgierig geworden? Check de aftermovie van vorig jaar via onderstaande link. 

 

https://www.instagram.com/reel/CgjcopIseXY/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 18-19-20 mei JeugdOlympiade 

   3 juni  Kaag & Braassem Gym Cup 

            3-4 juni  B-C Jeugd kamp Handbal 

 12-18 juni 23 Middeleeuwse Feesten  Rijpwetering-Oud Ade 

 

 

    

  

 

 

  

             Agenda  

https://www.instagram.com/reel/CgjcopIseXY/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

