100 jaar De Treffers

1919-2019

Jubileumprogramma
Zwarte broek en rode trui
En zo begon het allemaal…….. Een groepje arbeidersjongens maken
samen plannen voor het oprichten van een nieuwe voetbalclub.
Uiteindelijk komt het in café Hombergen op de hoek van de
Kerkstraat en de Bosstraat tot de oprichting hiervan. Op voorstel van
Bertus Geurts wordt de naam De Treffers gekozen. Het is
dan 1 augustus 1919. Het eerste Treffersveld lag op De
Bisselt maar dat werd al snel verplaatst naar een veld in het
Herwendaal om vervolgens in 1925 opnieuw te verhuizen
naar een terrein in De Drul. Na omzwervingen via een
terrein aan de Pannenstraat bij de molen, opnieuw het Herwendaal
en de Mooksebaan is de club uiteindelijk neergestreken op de huidige
locatie het Nijerf. De club heeft een prachtige multifunctionele
accommodatie gebouwd die symbool staat voor de club die in 1919 begon met
een paar enthousiastelingen en inmiddels uitgegroeid is tot een volwassen, gezonde,
club met
1350 leden. Het eerste elftal behaalde door de jaren heen vele voetbalsuccessen. In 1991 en 1998
kroonde De Treffers zich tot algeheel kampioen amateurvoetbal en tot op de dag van vandaag doet de club
mee op het hoogste amateurniveau. Maar ook de prestaties van al de andere elftallen, van de jeugd, de
meiden en het G-voetbal mogen niet onvermeld blijven. Tijdens dit jubileumjaar brengen we de
geschiedenis van onze club in al zijn facetten over het voetlicht. Maar we kijken in het jubileumjaar ook
vooruit. Naar nieuwe ontwikkelingen en activiteiten die bij een vitale 100-jarige horen. Hierna leest u over
alle activiteiten die door het jaar heen georganiseerd worden in het kader van het 100-jarig jubileum van De
Treffers.
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Het wordt een dag vol gezelligheid met muziek in de
feesttent, een springkussen voor de kids, speciale
voetbalveldjes en volop eet- en drinkgelegenheid.
Iedereen is welkom om te komen kijken. De opbrengst
van deze, vooral gezellige, dag gaat naar het
Kindervakantiewerk Groesbeek.

Zaterdag 13 april 2019:
De Treffers Quiz (gratis)
In de afgelopen 100 jaar heeft De Treffers
een zeer rijke historie opgebouwd, maar
wie weet het meeste van deze roodzwarte geschiedenis? Tijdens de quiz
komen heel veel (oude) beelden,
memorabele momenten en bekende
namen voorbij. Het grootste deel van de
vragen zijn meerkeuze vragen, maar er
zijn ook enkele open vragen.
Voorbeelden van de soort vragen uit de
zes quizrondes zullen bekend worden
gemaakt via Facebook. De eerste die een
oefenvraag goed beantwoordt verdient
hiermee zijn eerste consumptie van de
avond op 13 april. Al met al, beleef een
hele gezellige quizavond en kroon je
team tot de Club Kenners van Zuid! Het
maximum aantal deelnemers per team is
6 personen. Schrijf je team in via
quiz100jaar@detreffers.nl. Deze activiteit
is gratis voor de deelnemers en
belangstellende toeschouwers.
Aanvang: 20.00 uur. De prijsuitreiking is
rond 23.00 uur en hierna kan er nog
gezellig nagepraat worden.

Zondag 26 mei 2019:
Kaarttoernooi KKZ (vrije
inloop)
Op deze dag viert de Koninklijke
Kaartclub Zuid haar 5-jarig jubileum en
staat daarbij uiteraard ook stil bij het 100jarig bestaan van De Treffers. Tijdens dit
dubbele jubileum vindt een zo groot
mogelijk kaarttoernooi plaats. Leden en
niet leden kunnen deelnemen aan de
wedstrijden knoesten en hartenjagen. Op
het speciaal voor deze gelegenheid
aangelegde terras op het hoofdveld van
De Treffers wordt er gestreden om mooie
prijzen en uiteraard de ‘cup met de grote
oren’.

Deelname aan het kaarten kan vanaf 16 jaar en kost
€ 20,-. Daarvoor ontvangen de deelnemers bij ontvangst
koffie / thee met soep en broodjes, 5 consumpties en na
afloop een lekkere BBQ. Opgeven kan via
kaartclubzuid@outlook.com. Als belangstellende
toeschouwer ben je van harte welkom om gratis van dit
spektakel mee te genieten.
Aanvang: 11.00 uur. De spannende finale vindt plaats om
17.00 uur met aansluitend BBQ.

14 - 23 juni 2019: Feestweek
Het absolute hoogtepunt van ons jubileumjaar is de grote
Feestweek. Vanaf 14 tot 23 juni staan er tal van
activiteiten gepland. Voor iedereen binnen onze club, van
de allerkleinsten tot de ondernemers en de oudere garde
is er wat wils. Bekijk hieronder welke activiteit er voor jou
is!

Vrijdag 14 juni 2019: Crazy Kick-Off
De Feestweek begint voor de sportieve Groesbeekse jeugd
(van 13 tot 17 jaar) die altijd zin in een feestje hebben! Op
deze avond is er een tropisch carnavalsfeest in de grote
feesttent op het feestterrein. Samen met jouw vrienden en
DJ IJskouwd maken we er een onvergetelijke avond van!
Voor deze avond moet een kaartje worden gekocht en de
verkooplocatie wordt te zijner
tijd bekend gemaakt.
Aanvang: 19.30 uur
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Zaterdag 15 juni 2019: Veilingdiner
Voor de ondernemers binnen De Treffers, de leden van de
Business Club Zuid en sponsoren met hun relaties en
gasten wordt er een Veilingdiner georganiseerd.
Veilingmeesters Ad Westerhof en Marc Wouters zullen
tussen de gangen van het diner de veiling in goede banen
leiden en daarnaast wordt er een loterij afgewikkeld. Alle
inkomsten komen ten goede van onze club.

Zondag 16 juni 2019: Familiedag
(gratis)
Een sportieve en gezellige dag met je familie,
vrienden en bekenden mag natuurlijk niet ontbreken
in de Feestweek. Dat is De Treffers Familiedag! Deze
dag zijn er voor jong en oud allerlei leuke en ludieke
(voetbal-)spellen waarbij het plezier voorop staat.
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Woensdag 19 juni 2019:
Clown Kwibus in het circus
(gratis)
Op woensdagmiddag in de Feestweek is
Clown Kwibus te gast in de feesttent en hij
nodigt namens de club alle Treffers-kinderen
tot en met 9 jaar uit voor een leuk en
interactief programma. Clown Kwibus heeft
allerlei leuke verrassingen in petto en hij
gaat er samen met de kids één
groot feest van
maken. Er
wordt ook voor
gezorgd dat
alle kinderen
met een
gevulde maag
naar huis gaan.

Deze dag begint met een voetbalwedstrijd tussen
het Elftal van de Eeuw en ons eigen Voetbal Plus
Team. Hierna is er een spelprogramma en kunnen de
verschillende teams met elkaar gaan uitmaken wie het
beste is. De spelleiding is in handen van spelers van ons
huidige eerste elftal.
Voor de allerkleinsten is er ook een springkussen aanwezig
en in de pauze wordt er in de feesttent een Kahoot (digitale
quiz) gespeeld.
Je kunt je voor de Familiedag te zijner tijd kosteloos
aanmelden. Dat kan zowel als team (van 8 tot maximaal 15
personen), maar ook individueel.

Uiteraard zijn de broertjes en zusjes ook
welkom en zeker voor de allerkleinsten ook de
ouders/verzorgers. Voor het kosteloos
aanmelden volgt te zijner tijd meer informatie.

Aanvang: 11.00 uur, de dag wordt afgesloten met een
prijsuitreiking rond 16.30 uur.

'Clown Kwibus heeft er al zin in, jullie ook?'
Aanvang: 15.00 uur, om 17:00 uur wordt er
gezamenlijk gegeten en afgesloten.

Dinsdag 18 juni 2019:
Business Event: Vitaliteit, Sport &
Ondernemen
De Treffers is een ondernemende club die midden in
de samenleving staat, daarom wordt op deze dag een
zakelijk event georganiseerd voor en door
ondernemers. Voor zowel ondernemen als voor sport
is vitaliteit een uitgangspunt. De Treffers biedt met dit
event een platform om vitaliteit te verbinden aan sport
en ondernemen. Een echte ontmoetingsplek voor
ondernemers!
Laat je inspireren door diverse activiteiten en bekende
toonaangevende sprekers zoals o.a. Gertjan Verbeek.
Meer informatie en inhoud van het programma volgt
via de diverse (social) media-kanalen.

Woensdag 19 juni 2019:
De slag om Zuid (gratis)
De oudere jeugd komt aan bod op
woensdagavond. Team Rood of team Zwart,
welk team wint de slag om Zuid? Dit zullen de
jeugdleden van de 010 t/m 012 onderling gaan
uitmaken. Op de dag zelf wordt een indeling van
de teams gemaakt zodat alle leeftijden gemixt
zijn. Team Rood en team Zwart zullen meerdere
spellen spelen en het winnende team ontvangt
de felbegeerde Jubileumbokaal en eeuwige
roem! Informatie over het kosteloos aanmelden
volgt te zijner tijd.
Aanvang: 17.00 uur. Er wordt gezamenlijk
gegeten en rond 20.00 uur is de winnaar
bekend.
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Vrijdag 21 juni 2019:
Feestavond -Bandbattle

Zaterdag 22 juni 2019:
Feestavond -Hollandse Avond

De eerste grote feestavond is de Bandbattle.
Hier zijn twee bands om en om te zien op het
podium. Wir sind Spitze en Baby Blue zorgen
voor een volle avond live muziek. Beide bands
staan bekend om hun energieke manier van
optreden en de opzwepende muziek die
ervoor zorgt dat je niet stil kunt blijven staan.
Van 'stevige Rock tot vette Stimmungsmusik'
het komt allemaal voorbij tijdens deze
wervelende showavond. Zorg dat je deze
onvergetelijke ervaring meemaakt!

De tweede feestavond zal een hele gezellige
Hollandse Avond zijn. Regroove geeft een tribute
aan De Dijk. Martijn Fischer is een van de
artiesten, hij speelde André Hazes in zowel de
musical ‘Hij Gelooft in Mij’ als in de film ‘Bloed,
zweet en tranen’. DJ Rob Toonen zal ook zijn
muzikale invulling geven en er een gezellige oerHollandse Avond van maken. Volkszanger Jannes
maakt het programma compleet. Hij stond in een
uitverkocht Ahoy Rotterdam en komt nu dus ook
naar De Treffers!

Alle Treffers-leden, die op 21 juni 2019 16 jaar of ouder zijn, krijgen allereerst de kans om tegen een
sterk gereduceerd tarief kaartjes voor de twee feestavonden te kopen. De verkoopdata zijn 26, 27 en
28 maart en 2,3 en 4 april vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur in de kantine. Daarnaast vindt er verkoop
plaats na de thuiswedstrijden op 24 en 30 maart.
De leden betalen in deze periode slechts €20,- voor de beide feestavonden en een kaartje voor één
feestavond kost €12,50.
Hierna kunnen kaartjes enkel nog online worden gekocht en vanaf dat moment kost een passepartout (= twee feestavonden) voor zowel leden als niet-leden €27,50 en een kaartje voor één
feestavond €16,50. De prijs aan de kassa is €20,-.
Let op: Het is noodzakelijk om je lidmaatschapskaartje mee te nemen bij de verkoop en ieder lid mag
kaartjes voor twee personen halen! Dus twee passe-partouts of twee losse kaartjes per lid.

100 jaar De Treffers

1919-2019

Zondag 23 juni 2019: Lunch en Matinee (vrije inloop)
Als afsluiter van de geweldige Feestweek staat er een Lunch en Matinee op het programma. Na twee
avonden met bekende bands en artiesten, is het muzikale gedeelte deze dag in handen van onze eigen
Theo van Blitz. De dag begint met een uitgebreide lunch en wordt vanaf 14.00 uur voortgezet met een
gezellig Matinee met name voor de wat oudere leden en mensen die De Treffers een warm hart
toedragen.Misschien kom je mensen tegen die je heel lang niet meer hebt gezien en kun je samen
herinneringen aan vroegere (Treffers-)tijden ophalen. Zou dat niet mooi zijn! Het is natuurlijk ook een
mooi moment om na te praten over de Feestweek. De inloop is vrij, maar wil je aanschuiven bij de lunch
dan kun je je daar tegen een kleine betaling te zijner tijd voor aanmelden. Aanvang lunch: 12.00 uur.
Vanaf 14.00 uur is er vrije inloop.

