
Met FNL naar de EO-Jongerendag 2022: informatiebrief 
   
Op 11 juni 2022 zal de EO-
Jongerendag plaatsvinden. Samen 
met CityLight Alkmaar en De Ark 
Langedijk hebben we een grote bus 
gehuurd om met hopelijk 90 
tieners en jeugdleiders heen te 
kunnen gaan. In deze brief vinden 
jullie alvast de praktische 
informatie m.b.t. het opgeven en 
de voorbereiding. 
 
Wat is de EO-Jongerendag?  
Het kan zijn dat je je afvraagt wat 
de EO-Jongerendag eigenlijk is! Het 
is een dag vol artiesten, activiteiten 
en veel plezier speciaal voor 
tieners. Neem een kijkje op 
www.eojongerendag.nl voor meer 
informatie. 
Het programma duurt van 14:00-
21:00 uur. Er zal een pauze zijn en 
genoeg ruimte voor ontspanning. Het vindt plaats in Rotterdam Ahoy. Als jeugdleiders 
letten we op de tieners, maar ze mogen in kleinere groepjes ook gewoon hun gang gaan op 
het terrein (ze mogen niet van het terrein af).  
 
Vervoer 
Samen met CityLight Alkmaar en De Ark Langedijk hebben we een grote bus gehuurd om 
met hopelijk 90 tieners en jeugdleiders heen te gaan. Er zal een opstapplaats zijn in 
Heerhugowaard waar je zelf naartoe moet komen. We verwachten ergens eind van de 
ochtend te vertrekken en tegen middernacht terug te komen. De kosten van de bus zijn 
12,75 euro per persoon. 

Kaartje kopen 
Je bent zelf verantwoordelijk voor het kopen van je kaartje. Dit doe je online via 
www.eojongerendag.nl. Let op: kies bij het kopen van je kaartje voor staanplaatsen. We 
gaan namelijk met elkaar op het veld staan.  

Opgeven 
Als je graag mee wilt is hier het proces van opgeven. Geef je zo snel mogelijk op wat vol = 
vol! 

 
1. Ga naar www.eojongerendag.nl. Klik op “reserveer ticket(s)” -> “Staanplaatsen (veld)” 
en bestel je kaartje. 
 
2. Maak een bedrag van €12,75 over voor de bus. Je kunt dit bedrag overmaken naar:  
TNV: PG Sjaloom Heerhugowaard 



IBAN: NL 73 INGB 0651 3343 06 
O.V.V. Jeugd EOJD 2022 
 
3. Vul het formulier “Met FNL naar de EO-Jongerendag 2022” in. Zo hebben wij jouw 
gegevens. 
 
Nu is je opgave compleet. 
 
Mocht je je tieners graag willen opgeven, maar dit financieel moeilijk te dragen is voor jullie 
als gezin, voel je dan vrij om contact op te nemen met Bryan Haboldt 
(bryan.haboldt@sjaloomheerhugowaard.nl). We gaan dan samen kijken naar een oplossing.  
 
Tot slot  
Namens het team van jeugdleiders kan ik jullie alvast vertellen dat wij er ontzettend veel zin 
in hebben. We hopen en bidden voor mooie doorbraken!  

Vragen 
Heeft u vragen m.b.t deze brief, de voorbereiding of iets anders neem dan contact op met 
Bryan Haboldt (bryan.haboldt@sjaloomheerhugowaard.nl) 
 
Namens de jeugdleiders, 
 
Bryan & Kelly Haboldt  


