
Reünie Nieuwsbrief

AANMELDEN VOOR REÜNIE FEEST

U kunt zicht nog steeds aanmelden.

U bent wellicht die uitzondering of die twijfelaar die zich nog
niet heeft aangemeld of twijfelt. Nou dat moet u niet doen!!

Wij zouden het fantastisch vinden om zoveel mogelijk mensen te mogen 
verwelkomen op het reünie feest op zaterdag 6 september.

Kijk op de website welke 320 (!) leden  zich al hebben aangemeld en kom ook 
gezellig naar deze dag/avond toe.

Er zijn vast en zeker oude teamgenoten en vrienden aanwezig, misschien wel 
die ene oude volleyballiefde? Je weet het nooit maar gezellig wordt het zeker.

Het is in 2 minuten gepiept en meld je aan op onze website. We gaan er samen 
een geweldig en onvergetelijk reüniefeest van maken.

GRAAG DUS AANMELDEN AUB!!!!!!!!

http://www.vcpolaris.nl/clubinformatie/reunie/aanmelden-reunie/

 DE SENSTATIE OP VOLLEYBALGEBIED BIJ POLARIS REÜNIE

Op zaterdag middag hebben wij een spectaculaire activiteit voor de jeugd die u 
niet mag missen!!! Wellicht al eens op tv gezien maar nu kunt u het in het echt 

komen aanschouwen. Het heet Bossaball en is de sensatie!!!

Onze jeugd gaat 4 uur lang uit hun bol en gaat de uitdaging aan met de 
trampoline. Dit wordt een superactiviteit die je niet mag missen!!!

http://www.vcpolaris.nl/clubinformatie/reunie/aanmelden-reunie/


Prachtig jubileumshirt ter gelegenheid van 60 jarig bestaan.
Nog steeds te koop via onze website voor slechts € 12,50 krijgt u onderstaande 
herinnering en steunt u ook nog eens de vereniging. Twee vliegen in een klap 
noemen we dat!!

Al 130 shirts verkocht van een goede kwaliteit en in de kleur Royal blue..
U kun uw aanvraag doorgeven via de website www.vcpolaris.nl
Vul je naam in, email adres, gewenste maat en vermeldt; Reunie bezoeker.
Wij zorgen dat zowel ons als u kado/herinnering klaar ligt op 6 september.
Betaling kan contact op de feestavond. Met een jubileumshirt bent u net zo hip 
en cool als alle andere Polaris leden en hebt u een mooie herinnering. 

http://www.vcpolaris.nl/


PARKEREN AUTO’S EN FIETSEN TIJDENS DE REÜNIE

Wanneer men met de auto naar de reünie komt kan men het beste parkeren
op de parkeerplaats van voetbalvereniging RKSV Mierlo-hout. Via deze 
parkeerplaats loopt er ook een voetpad langs de openbare basischool, langs
Ontmoetingscentrum de Geseldonk naar de sporthal.
Komt men vanuit Deurne, Someren, Weert etc kan men het beste via de 
Heeklaan rijden, deze begint vanaf de brug/kruising kanaaldijk – engelseweg.
Volg de heeklaan en bij 3e stoplichten rechtsaf en dan rijdt men meteen 
rechtdoor de parkeerplaats op. 
Komt men vanuit Geldrop, Mierlo of Eindhoven ( vanuit Eindhoven pak afslag 
Brandevoortsedreef, bij UPC gebouw) volg Geldropseweg richting Helmond.
In Mierlo-hout bij grote rotonde, 2e afslag en dan 2e stoplichten links af, men 
rijdt dan meteen recht door de parkeerplaats op.
Fietsen kan men plaatsen achter de hekken van Basisschool St. Joris zodat ze
veilig staan, wel zelf ff je fiets afsluiten!
Voor de routeplanner, vul in: Wilgehoutstraat 28a, 5706 VW Helmond
Deze brengt u op de parkeerplaats.

Rooijackers Party en Events

Wil Rooijackers zal met zijn personeel zorgen voor een geweldige sfeer in de 
grote feesttent die achter de sporthal zal worden neergezet. Na het officiële 
gedeelte, met speeches, huldiging van onze Nederlandse Kampioenen Jeugd 
C, en het ‘bijbuurt’ gedeelte zal DJ Perry le Grand een poging doen om de 
beentjes van de vloer te krijgen. Tegelijkertijd is in onze kantine ’t Wier Tijd het 
Nix-18 feest voor de jeugd vanaf 19.00 uur in volle gang. Consumptiebonnen á 
1,75 euro zijn verkrijgbaar in de feesttent. Kortom : party-time en een 
onvergetelijke avond. 




