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  Muziek zal wor-
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De vraag is nu op dit moment of er nog 3 gastgezinnen zijn die hierin iets kunnen 

gaan betekenen.  

Graag een berichtje naar Marja Bouma, Jacob Schotanus of  naar mij. 

Zou super zijn als dit ons ook zou gaan lukken.  

Groet namens de bouwcommissie en commissie Polen in Gaasterlân.   

Jacob van Dijk  

 

Draaiboek KWC u19 2017 KC Harich  

Donderdag 13-04-2017 

tijd activiteit waar wie 

Aankomst  ca  

17.00 uur 

Kantine Harich 

 

18.00-19.00 uur 

 

 

18.45 vertrek 

 

 

20.00 uur 

appje zodra de aankomst tijd bekend is. 

 

 

 

Gasten moeten waarschijnlijk nog dineren. 

Eten  ( 24 personen)  

 

Briefing coaches is om 19.30 uur in Leeuwarden 

Jacob van Dijk gaat hier met 2 personen naar toe  

 

Naar de gastgezinnen  

gastgezinnen krijgen een appje  

 

 

 

 

Magrieta verzorgd 

het eten  

 

Jacob van Dijk  

 

 

 

gastgezinnen 

 

 

  



 

 

Vrijdag 14-04-2017  

tijd activiteit waar wie 

7.15 uur  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.55 uur  

Verzamelen voor vertrek naar 

Leeuwarden/Kalverdijkje 

 

Lunch meegeven (broodjes met 

ham/kaas (in overleg?),  iets te 

drinken en eventueel wat lek-

kers) 

 

 

Start 1e wedstrijd 

Pieter en Magrieta   

(hier slapen de      

chauffeurs en staat de 

bus) 

 

 

 

 

 

Kalverdijkje  

Leeuwarden 

gastgezinnen  
 
 
 

gastgezinnen 

17.30 uur 

18.30 uur  

 

Ca 19.00u 

Vanuit Kalverdijkje terug naar de 

kantine  

 

Gastgezinnen krijgen app wan-

neer ze bij de kantine zijn 

Leeuwarden 

 

 

Kantine 

 

 

 

 

gastgezinnen  

Aansluitend  Warm eten bij de gastgezinnen Bij de gastgezinnen gastgezinnen 

 Chillen??  

 

Gebeurt vaak spontaan…. 

Bij de gastgezinnen  

 

  



 

 

Zaterdag 15-04-2017  

tijd activiteit waar wie 

8.00 uur  

 

 

 

 

 
9.30 uur  

Vertrek  naar  

Leeuwarden/Kalverdijkje 

 

Lunch meegeven! 

 

 

Start 1e wedstrijd 

Pieter en Magrieta  

 

 

 

 

Kalverdijkje  

Leeuwarden 

gastgezinnen  

 

 
gastgezinnen 

Ong. 17.30 uur 

 

 

18.30 uur 

Vanuit Kalverdijkje terug naar   

de kantine  

 

Gastgezinnen krijgen app wan-

neer ze bij de kantine zijn 

Leeuwarden 
 

 
Kantine 

 

 

 

gastgezinnen 

Aansluitend  Dineren In gastgezinnen gastgezinnen 

20.00 uur 
tot 24.00 uur  

Gezellige avond Kantine Team Polen  
KC Harich 
gastgezinnen 

 

  



 

 

Zondag  16-04-2017    

tijd activiteit waar Wie 

7.00 uur 

 

7.30 uur  

Verzamelen + bagage in bus. 

 

Vertrek naar  

Leeuwarden/Kalverdijkje 

 

Lunch meegeven + extra voor  

terugreis  

 

Afscheid nemen  

kantine Gastgezinnen 

 

 

 

 

gastgezinnen 

17.00 uur Finale Kalverdijkje  

Leeuwarden 
 

18.00 uur Prijsuitreiking  
 

Kalverdijkje  

Leeuwarden 
 

ongeveer 18.30 

uur  
Terug naar Polen    

 

 

Opmerkingen: 

�  spelers ’s morgens lunchpakket meegeven (broodjes, drinken, lekkers, fruit ) Ze zijn gek op 

stroopwafels 

�  ’s avonds shirts wassen 

�  Zondags extra eten en drinken meegeven i.v.m. terugreis 

 

 
 


