
JCI Alphen -  Free as a Bird?!?
 
Beste feestganger, 

Dankjewel voor jouw inschrijving.

JCI Alphen aan den Rijn heeft hard gewerkt om een
aansprekend event neer te zetten met als afsluiter een
spetterend feest. Wat leuk dat jij daar bij bent!
 
Om je bij te praten volgt hieronder wat handige
informatie. 

De inspirerende dag van JCI sluiten we waanzinnig af bij hét
Zomerspektakel. Dit festival in Alphen aan den Rijn is enorm
goed bezocht. Rondom het terrein staan verkeersregelaars die
de auto’s begeleiden naar parkeerplekken. Het kan zijn dat je
vanaf de parkeerplek nog een stukje moet lopen, maar het is
allemaal de moeite waard!

Wanneer je het terrein oploopt, vind je ‘onze’ tent aan het
einde rechts, het meest dichtbij het podium. De tent zal
herkenbaar zijn aan onder meer de herkenbare JCI-
beachvlaggen. In deze privétent wordt er gezorgd  voor ‘food
and drinks’ en kunnen we genieten van een fantastisch 
muzikaal feestprogramma. Heb je nog allergieën met
betrekking tot het diner, wil je ons dit dan per omgaande laten
weten? 

Tot slot doen we er alles aan om er een onvergetelijke dag van
te maken en kijken wij uit naar je komst!

Tot 2 juni!

Hartelijke groet,
JCI Alphen aan den Rijn

mailto:judith@youdid.nl
https://www.facebook.com/ZomerspektakelAanHetMeer/videos/1567252929990524/


Nog geen overnachting geboekt?
Mogelijk heeft Avifauna nog hotelkamers beschikbaar: 
https://www.vandervalkavifauna.nl/kamers-suites/

Heb je op de dag zelf een vraag?
De leden van JCI Alphen zijn herkenbaar aan een witte blouse met het JCI Alphen logo erop.

Stay tuned
Houd ons Facebookevent regelmatig in de gaten voor allerlei wetenswaardigheden en 
laatste nieuwtjes over het evenement. 
Vind je het leuk om zelf een bericht te plaatsen op social media gedurende de dag? Maak 
gebruik van de hashtags #ditisjci en #freeasabird. Daarnaast is op onze website 
cva.jcialphen.nl veel achtergrondinformatie over de verschillende programmaonderdelen te 
vinden.

http://cva.jcialphen.nl/
https://www.facebook.com/events/491364634567316/
https://www.vandervalkavifauna.nl/kamers-suites/

