
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden, 

 

Op 16 & 17 juni 2018 vieren wij het 70-jarig bestaan van KV Juliana samen met jullie! We houden 

het jubileumweekend op ons eigen terrein aan de Hellestraat 4 te Oud Gastel. 

 

Hierbij ontvangen jullie de relevantie informatie voor de diverse activiteiten die op zaterdag 16-

juni 2018 gaan plaatsvinden. 

 

KANGOEROE / WELPEN SPELEN: 

Alle kinderen zijn welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. Kom wanneer je wilt en ga wanneer je wilt.  

Gezellig spelen op de kidscorner die we creëren.  

 

Benodigdheden:   Sokken aan is handig. 

 

MUDRUN / TAFELVOETBAL (DEZE ACTIVITEITEN ZIJN SAMENGEVOEGD) 

Aanwezig:   09:45 uur  

Start activiteit:   10:00 uur 

Einde activiteit:   14.00 uur 

 

Benodigdheden:  Sportkleding, sportschoenen, douche spullen en schone kleding 

 Teamindeling is terug te vinden in de bijlage van deze email 

 

HIGH TEA 

Aanwezig:   11:30 uur  

Start activiteit:   11:45 uur  

Einde activiteit:   13:30 uur 

 

Benodigdheden:   Geen, hapjes zijn voldoende als Lunch. 

  

GPS TOCHT 

Aanwezig:   10:30 uur 

Start activiteit:   10:45 / 11:00 uur 

Einde activiteit:  13:00 uur 

 

Benodigdheden:  Mobiele (SMART) telefoon. Er moet een app gedownload worden in 

                 het clubhuis mbv de WIFI aldaar. 

  Hierna kan de tocht gelopen worden zonder internet. 

 

FIETSTOCHT 

Aanwezig:   10:45 uur 

Start activiteit:   11:00 uur 

Einde activiteit:  13:00 uur 

 

Benodigdheden:   Fiets (wielrenfiets of normale fiets er zijn 2 routes) 



 

 

 

FOTOHOEK 

Start activiteit:   13:00 uur 

Einde activeit:  15:00 uur 

 

Maak samen met je team, vrienden en vriendinnen een leuke foto ter herinnering van het 

Jubileum 

 

JULIANA KLEURPLATEN 

Start actviteit:  13:00 uur 

Einde activiteit:  15:00 uur 

 

PLAYBACKSHOW (JEUGD) 

Start activiteit:  14:30 uur 

Einde activiteit:  17:30 uur 

 

FOODMARKET 

Start activiteit:  17:00 uur 

Einde activiteit:  19:00 uur 

 

Betalen van het eten is op de dag zelf, bij afmelding na zondag 10 juni zal het volledige bedrag 

betaald moeten worden. 

 

PLAYBACKSHOW (SENIOREN) 

Start activiteit:  19:30 uur 

Einde activiteit:  22:00 uur 

 

FEESTAVOND  

Start activiteit:  22:00 uur 

Einde activiteit:  02:00 uur 

 

Bij vragen over het jubileum weekend kunt u contact opnemen met Ralf Voorbraak 06-24248697 

We kijken er naar uit om jullie allemaal te zien op 16 Juni voor een gezellige dag! 

De Jubileum Commissie 


