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... beleef het mee!

Feestprogramma RKVV Velsen 100 jaar in 2023                            
Vrijdag 17 maart - Klaverjasdrive - in de Velsenkantine
Toernooi begint om 20.00 uur. Er worden 3 rondes gespeeld met pauze. 
We spelen volgens het Amsterdamse systeem met verplicht troef maken. 
Inschrijven mag per koppel of individueel. *

Zaterdag 15 april - vrouwen & vriendinnen dag - op het Velsenterrein
Voor alle vrouwen en meisjes teams worden er deze dag diverse clinics van 
jong tot oud georganiseerd. Na afloop een BBQ en muziek met DJ. *

Zaterdag 22 april - Sponsoren bezoeken voetbalwedstrijd - 
VV Katwijk- HFC
Vertrek per bus naar een wedstrijd van VV Katwijk, kampioen van de 
2e divisie in het afgelopen seizoen. Vooraf aan de wedstrijd ontvangst in 
de businessclub, inclusief 2-gangen lunch, bereid door een top kok en na
de wedstrijd een drankje en een hapje. Op uitnodiging.

Vrijdag 2 tot en met  zondag 4 juni - 
Jeugdkamp - op het Velsenterrein
In het kader van het jubileum wordt het jeugdkamp 2023 op het Velsen 
terrein gehouden. Alle kamp onderdelen komen aan bod en we hebben 
we 3 dagen kampvuur en we gaan slapen in tenten en kleedkamers op onze 
club. En natuurlijk zijn jullie Kokkies ook weer van de partij. Inschrijven kan 
via voetbalkamp@rkvv-velsen.nl

Zondag 6 juni - Petanque toernooi - op het Velsenterrein
Er wordt van 14.00 tot 18.00 uur gespeeld in mix teams. Inschrijven kan als 
individu en/of met partner. Op 8 banen worden 3 rondes gespeeld en er is 
een finale. Iedereen is welkom.
Inschrijven kan via petanque@rkvv-velsen.nl

Vrijdag 9 juni - Walking dinner en Pub quiz – op het Velsenterrein 
Als dank voor de inzet van onze vrijwilligers houden wij voor hen een 
walking dinner, waarbij men op een verrassende manier zal worden 
verzorgd. Vervolgens zijn de vrijwilligers ook meer dan welkom bij de 
aansluitend te houden Pub quiz, waarbij de algemene kennis, maar ook 
die op het gebied van historie, actualiteit, sport en uiteraard de 
RKVV Velsen, zal worden getest. * 
Het walking dinner is op uitnodiging.

Zaterdag 10 juni - Footgolf senioren en sponsoren - 
Driehuis en omstreken
In juni 2023 beleeft Driehuis een primeur want dan gaat het eerste RKVV 
Velsen Footgolf-toernooi van start. Er worden diverse creatieve holes in en 
rond Driehuis klaargezet voor de senioren en sponsoren. De seniorenteams 
betalen een kleine bijdrage en de sponsoren mogen gratis meedoen. Er zal 
een limiet aan deelnemende teams ingesteld worden. *

Zaterdag 10 juni - Eindfeest - op het Velsenterrein
We sluiten het jubileumjaar af met een daverend eindfeest met een DJ 
en veel muziek! 
Iedereen is welkom!


