
Beste leden en voormalig leden van korfbalvereniging SCO,

SCO bestond op 1 november 2020, 75 jaar. Dit wilden we niet onopgemerkt voorbij laten 

gaan, maar nadat een groepje enthousiaste vrijwilligers druk bezig was met voorbereidingen 

van dit geplande feest, gooide corona helaas roet in het eten….  Nu twee jaar later is de draad 

weer opgepakt en wordt er achter de schermen opnieuw hard gewerkt om alsnog een 

fantastisch Jubileumfeest te organiseren voor jong en oud.

Op 1 juli 2023 om 15.00 uur is er de reünie op ons sportcomplex De Hoolt-Tuun (Hoofdweg 

211/A) in Oldeholtpade, waar je 75 jaar aan herinneringen op kunt halen en bij kunt praten 

met andere (oud) spelers, trainers, bestuursleden en fans van SCO. 

HET PROGRAMMA

❖ 15.00 uur - reünie met foto en filmvoorstelling

❖ 17.00 uur - barbecue

❖ 20.00 uur - jubileum feestavond met live muziek

OPGAVE

Wil je er bij zijn? Geef je dan op door je gegevens te mailen naar reunie.kvsco@gmail.com . 

Op onze website www.kvsco.nl vind je de speciale jubileumpagina om je vast in de sfeer te 

brengen. Indien jij je opgeeft, komt je naam automatisch op de lijst van aanwezigen. 

De bijdrage voor de reünie is €10,- per persoon (betaling via PIN aan de kassa).

BARBECUE

Barbecueën is niet verplicht, maar wel heel gezellig. Wil je ook bij de barbecue zijn? Geef je 

dan op door je gegevens te mailen naar reunie.kvsco@gmail.com o.v.v. “inclusief barbecue”. 

De bijdrage voor de reünie + barbecue is € 25,- per persoon (betaling via PIN aan de kassa). 

CONTACT

Heb je vragen over de reünie? Stuur dan een E-mail naar: reunie.kvsco@gmail.com

Tot zaterdag 1 juli op onze feestelijke reünie !!

Korfbalvereniging SCO

UITNODIGING 

REUNIE
Mocht je voormalige leden kennen die wij per ongeluk niet hebben benaderd, geef het dan door of kopieer deze uitnodiging.
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