Achilles merchandise
Maak de blits en laat zien dat je trots bent op jouw club! Bij
de Achilles promokraam kun je verschillende hippe Achilles
goodies kopen.
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Wat is er allemaal te doen?
ZONES:

Reünie Zone (A)
Herinneringen ophalen en gezellig samenzijn in het
Clubhuis
Food Zone (B1) | Mogelijk gemaakt door
Kaasman & Business Zone (B2) | Mogelijk gemaakt
door Jort Filmt
Ontmoetingsplek met ruimte voor nuttigen of
afhalen van lekker eten
Party Zone (C) | Mogelijk gemaakt door
CCS Ambachtelijk Schildersbedrijf
Dansen en Feesten met (live) muziek in de
mega Partytent
< Sla snel
open voor
meer
informatie

Handbal Zone (D) | Mogelijk gemaakt door
CCS Ambachtelijk Schildersbedrijf
Beach Handball Shoot outs (D1)
Clinic Oldstars Walking Handball (D2)
Mix Handbaltoernooi voor iedereen (D3)
Fun Zones (E) | Mogelijk gemaakt door MAM’s
Deelnemen aan activiteiten en spellen op het buitenterrein,
voor jong en oud(er)
Fun (E1) Bumperbal, Stormbaan, Levend tafelvoetbal
Mini Fun (E2) Springkussen, Bamboostiek, Schmink
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Camping Zones Jeugd (F1) en Volwassenen (F2)
Mogelijkheid tot overnachten voor iedereen.
Parkeer Zone (P)

Laan van Kerschoten 12
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PROGRAMMA

Jubileum Festival
60 jaar AHV Achilles

MERCHANDISE

Zaterdag

4 juni
Zondag

5 juni

2022

PROGRAMMA
Zaterdag 4 juni

14.00

Opening Festival en start Fun Zones (E)

15.00

Start Reünie (A) en opening Business Zone (B2)

15.30

Heropening vernieuwd Clubhuis (A)

16.00

Start Promo OldStars Walking Handball (D2)

17.00

Opening Food Zone (B1)

18.00

Start Party Zone (C)

00.00

Einde / Overnachting Camping Zones (F)

Zondag 5 juni

09.00

Ontbijt campeerders

10.00

Start Mix Handbaltoernooi (D1 en 3)

14.00

Prijsuitreiking en einde

Locatie
Clubhuis en velden
Apeldoornse
Handbalvereniging
Achilles
Laan van Kerschoten 12
7316 EV Apeldoorn
Informatie & organisatie
Info & aanmelden:
www.ahvachilles.nl/60jaar
Vragen:
60jaar@ahvachilles.nl

REUNIE ZONE (A)
Heropening Clubhuis
Het volledig in een jasje gestoken Clubhuis is de ideale
locatie voor de Reünie: een hereniging met leden, oud-leden,
familie, vrienden, sponsors en vrijwilligers.

ER IS ER ÉÉN JARIG,
DAT ZIJN WIJ!
Dat vieren wij groots met

Heldenverhalen
Gezellig bijpraten en herinneringen ophalen over bijzondere
wedstrijden, kampioenschappen, toernooien in binnen- en
buitenland en ga zo maar door!

alle vrienden van de club!
Gezellig bijpraten en herinneringen
ophalen tijdens de reünie op zaterdag
4 juni, heerlijk eten en drinken of
dansen en feesten tot in de late
uurtjes.

60 jaar geschiedenis in beeld
Neem een duik in het verleden van AHV Achilles door het
bekijken van verschillende foto’s en video’s. Wie weet, vind je
jezelf ook terug op de beelden!

Overdag zijn er sportieve FUNactiviteiten. Speciaal voor ouderen
is er een clinic en promotiewedstrijd
met het nieuwe concept Oldstars
Walking Handball. Voor iedereen iets
leuks!
Er is de mogelijkheid om te blijven
overnachten. Dan ben je zeker op
tijd voor het Mix Handbaltoernooi op
zondag 5 juni.

Food Zone (B1)
Mogelijk gemaakt door
Kaasman & Business Zone (B2)
Heerlijke gerechten, hapjes en drankjes
Heerlijk eten verzorgd door
Geurt Janssen Barbecue & Cateringspecialist
Borrel- & kaasplateau van onze Kaasman
Friet en andere lekkere snacks
Mocktails & Smoothies
Popcorn & Suikerspin

Alles kan, niets moet: het gaat om de
gezelligheid!
Leden en oud-leden, vrijwilligers,
sponsors, familie, supporters en
vrienden: iedereen is welkom!

Business Zone (B2)

Samen maken wij er een
onvergetelijk feest van!
Dresscode
Kom in de Achilles Clubkleuren:
wit en zwart, voor de gelegenheid met een gouden jubileum
accent. Verplicht…nee!
Leuk…zeker wel!

Disclaimer
Alle activiteiten,
zones, gerechten, programma,
plattegrondindeling zijn onder
voorbehoud van
wijzigingen.

Mogelijk gemaakt door Jort Filmt
Steun voor de club
Onze sponsors en adverteerders mogen natuurlijk niet
ontbreken. Zonder hun steun had Achilles niet dit 60 jarig
jubileum kunnen vieren! Alle actieve sponsors en adverteerders zijn uitgenodigd, evenals enkele oud-sponsors.

Party Zone (C)

Fun Zone (E1)

Mini Fun Zone (E2)

Mogelijk gemaakt door
CCS Ambachtelijk Schildersbedrijf
Dansen, dansen, dansen
In de grote partytent kun je dansen, swingen en springen tot
je er bij neervalt.
Live muziek & DJ’s
Vanaf 18.00 uur tot middernacht is er een swingend
muzikaal programma met om 20.00 uur DJ Ricardeau en
MC-zanger Jeffrey. Gegarandeerd feest in de Mega Partytent
met DJ-booth, podium, binnenbar en spectaculaire
aankleding, licht en geluid!

Mogelijk gemaakt
door MAM’s

Mogelijk gemaakt
door MAM’s
Speciaal voor de kleintjes is er een springkussen,
Bamboostiek en mogelijkheid je te laten schminken. Hoe cool
is het is om het Achilles-logo op je gezicht te hebben!

Leef je uit in de Fun
Zones met Bumperbal,
Stormbaan of Levend
tafelvoetbal. Funactiviteiten voor jong
en oud!

Handbal Zone (D)

Mix Toernooi
Zondag 5 juni start om 10.00 uur het familie en vrienden Mix
handbaltoernooi.
Er wordt gespeeld op meerdere grasvelden (D3).
Ook worden er clinics en shootouts gehouden op de Beachvelden (D1)
Alle deelnemers ontvangen via e-mail nadere informatie en
een wedstrijdschema.
Einde toernooi met prijsuitreiking is om 14.00 uur.

De volgende bedrijven steunen het jubileum festival:
Hoofdjubileumsponsor: MAM’s Kinderopvang

Jubileumsponsors: FilterCare, Annatommie MC, Kaasman, Van ’t Erve Wonen, CCS Ambachtelijk
Schildersbedrijf, Jort Filmt, Tempelman Apeldoorn, Humphreys, Club Braque, AACC, HD Techniek, Laminaat en
Parket Apeldoorn, Veluwse Schavuyt, Proeflokaal De Vlijt, Euro Pattiserie, Henri van den Berg Uitvaartbeheer,
Ambachtsheer.eu, Accres en CTRL-P Overige sponsors: JW Blom Automotive, Stille Kracht, Takkenkamp, Don
Quichotte, Dorien’s Bloemen, Cesar C. Veening, Daka / Deventrade

Was je erbij?
Schrijf je naam met een mooie herinnering of anekdote op het
ludieke jubileum gastenblok.
#Samenherinneringenbouwen
“Wij zijn 60 jaar Achilles” groepsfoto
Samen is beter: met alle aanwezigen maken wij een gigantische en historische teamfoto op en rond de tribune op het
verharde veld.

Mogelijk gemaakt door
CCS Ambachtelijk Schildersbedrijf
PRIMEUR: OldStars Walking Handball
Zaterdag 4 juni start om 16.00 uur op het verharde veld (D2)
de allereerste clinic van deze nieuwe handbalvorm, met
aansluitend een promotiewedstrijd tussen de aanwezige deelnemers.
Kom deze dappere helden aanmoedigen vanaf de tribune!

OVERIGE ACTIVITEITEN

CAMPING ZONES
Jeugd (F1) en Volwassenen (F2)
Onder begeleiding van een volwassene kan jeugd
van Achilles als team of individueel overnachten
met eigen tent. Ook volwassenen leden, oud-leden,
familie en vrienden kunnen, indien vooraf aangemeld,
overnachten met eigen tent.
Zondagochtend kan er gebruik gemaakt worden van
een gezamenlijk ontbijt.
Algemeen
Er wordt ‘s nachts door Achilles wachtgelopen en
toegezien op orde. Bij overtreding van de regels zal
worden verzocht het terrein te verlaten.

Foto Frame Selfies
Maak bij de verschillende foto frames op het terrein mooie en
grappige foto’s van jezelf, met je handbalvrienden van toen
en nu, zelfs teamfoto’s in het superframe.
De beste foto’s worden beloond met mooie prijzen!
Interviews Filmcrew | Jort Filmt
Onder professionele begeleiding van Jort’s filmcrew zijn
onze sterverslaggevers Aldin Kornegoor en Esther Sijtsma
aanwezig op het Festival om de aanwezige bezoekers te
interviewen. Hopelijk leidt dat tot legendarische anekdotes
en hilarische uitspraken. Denk dus vast na over jouw meest
memorabele Achilles- of handbalherinnering. Het kan maar zo
zijn dat ze voor je neus staan!

Clubavond Reünie After Party
Ben jij erbij? De eerstvolgende Clubavond heeft als thema
‘Reünie After Party’. Nog even samen nagenieten van nu al
een legendarisch feest! Oh ja, en de presentatie van het dubbeldikke Jubileum Magazine wil je ook niet missen. Hou je
mail, de social media kanalen van Achilles in de gaten of kijk
op www.ahvachilles.nl/event voor de datum!
Samen nagenieten!

