
JCI Alphen -  Free as a Bird?!?                                    
 
Beste deelnemer van het kennismakingsprogramma, 

Dank je wel voor jouw inschrijving.
JCI Alphen aan den Rijn heeft hard gewerkt om een
aansprekend event neer te zetten. 
Niet alleen leden van JCI, maar iedereen die
geïnteresseerd is in het thema, kan aansluiten.
Kennismakingstickets zijn nog steeds beschikbaar. 

Om je bij te praten, nemen we je mee aan de hand
van het programma. 

De locatie waar het dagprogramma plaatsvindt, Avifauna,
is goed bereikbaar: Bereikbaarheid met auto en openbaar
vervoer. Bovendien is er voldoende ruimte om gratis te
parkeren bij het vogelpark.

Om 11.15 uur kun je je aanmelden bij de receptie van
Avifauna. Bij de registratiebalie krijg je te horen bij welke
workshops je bent ingedeeld en waar je wordt verwacht. 

11.30 uur start de kennismaking met JCI. 
Daarna zal de lunch plaatsvinden. 

Vanuit de plenaire zaal zal iedereen, na de keynote,
worden begeleid naar de workshops. Op de dag zelf hoor
je bij welke workshops je bent ingedeeld. Na de
inspirerende, creatieve of leerzame sessies, ontmoeten wij
elkaar informeel tijdens de borrel!

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

Tot 2 juni!

Hartelijke groet,
JCI Alphen aan den Rijn

https://www.avifauna.nl/routebeschrijving/


CvA Free as a Bird?!?
2 juni 2018
8.00 – 00.00 uur
cva.jcialphen.nl

Locatie
Van der Valk Avifauna
Hoorn 2
Alphen aan den Rijn

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. Daarnaast is op onze website cva.jcialphen.nl veel 
achtergrondinformatie over de verschillende programmaonderdelen te vinden.

Vind je het leuk om op 2 juni zelf een bericht te plaatsen!? Maak gebruik van de hashtags 
#ditisjci en #freeasabird.

Van locatie naar locatie
Avifauna – de werf = lopend

https://www.facebook.com/events/491364634567316/
http://cva.jcialphen.nl/

