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Mijdrecht/Vinkeveen, 24 juni 2015  

 

 

Betreft: VeLoCity 2015 

 

 

Beste leerlingen, 

 

Het is alweer bijna zover: op vrijdag 3 juli zal de tweede editie van het VeLoCity 

schoolfeest plaatsvinden! De feestcrew is weer druk geweest en heeft wederom een tof 

feestje in elkaar gezet.  

 

Het thema van dit jaar is ‘Survival of the Fittest’. Denk hierbij aan: overleven in een 

jungle, een hindernissenbaan en enkele verrassende activiteiten! 

Natuurlijk is er een bijbehorende dresscode: dierenprints, kleurrijke junglevogels, een 

‘dierenonesie’ of een tropenhoed. Maak er (net zoals vorig jaar) iets leuks van: alles 

mag!  

 

De kaartverkoop begint op dinsdag 23 juni om 8 uur ’s morgens. Je kunt je voor het 

feest inschrijven via Magister tot donderdag 25 juni 18.00 uur. Vrijdag de 26e kun je het 

bestelde kaartje ophalen en betalen bij je eigen teamleider. Een kaartje kost dit jaar 5 

euro. Bestelde kaartjes die na vrijdag nog niet zijn opgehaald en betaald, komen te 

vervallen. Zorg dus dat je je kaartje gewoon op tijd ophaalt! 

 

In het kort:  

 het feest is op vrijdag 3 juli, van 20.00 tot 24.00 uur op de locatie in Mijdrecht; 

 na 21.00 uur kan je niet meer naar binnen;  

 VeLoCity is geheel alcoholvrij, dus ook als je al 18 bent! Hier zal op gecontroleerd 

worden. De kluisjes zijn ’s avonds niet te gebruiken; 

 denk aan de dresscode: kom maar op met die toffe outfits!; 

 het is misschien handig om wat geld mee te nemen naar het feest. Er zullen 

namelijk mogelijkheden zijn om iets lekker te eten of te drinken te kopen; 

 neem ook je schoolpas mee! Deze moet je samen met je toegangskaartje laten 

zien bij de deur. 

 

Tot vrijdag 3 juli! 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

De Feestcrew 
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