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Nog even en dan is het zover: de jubileumdag ter ere van Vebo’s vijftigste
verjaardag! We zijn erg blij dat u ook van de partij bent. Immers, we
schreven het al in de uitnodigingsbrief, ook u droeg bij aan het succes
van ons bedrijf. Mede dankzij uw inspanningen kon Vebo uitgroeien tot
het prachtige, sterke bedrijf dat we anno 20 06 zijn.
Ook gaf de uitnodigingsbrief al aan dat deze jubileumdag in het teken
van het heden staat, maar met een glimlach naar het verleden.
Dit programma geeft daarvan alvast een voorproefje, met een overzicht
van de onderdelen van de dag.
Wij wensen u alvast veel plezier bij het doornemen ervan en verheugen
ons erop u te mogen verwelkomen op donderdag 9 november!

Met persoonlijke groet,
Frank van den Bos, algemeen directeur
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9.30 uur: o ntvangst met koffie bij restaurant
‘ de Mandemaaker’
In restaurant ‘ de Mandemaaker’ wordt u in een ontspannen
sfeer ontvangen. Een lekker kopje koffie, met gebak, zal daarbij
natuurlijk niet ontbreken. De beste start voor deze feestdag!
10.0 0 uur: o ntvangst bij Vebo, met presentatie en
fabrieksrondleiding
Met de bus gaan we naar Vebo, waar u in een sfeer van lang
vervlogen tijden ontvangen wordt. Vervolgens worden de sluiers
van het verleden afgeschud en volgt er een presentatie van het
‘Vebo 20 06’. Aansluitend krijgt u een rondleiding door de fabriek,
waaruit wellicht nog duidelijker zal blijken dat er tussen vroeger
en nu het nodige is veranderd ...
Zij die echt niet mee kunnen gaan met deze rondleiding zullen zeker
aan hun trekken komen op een rustige en ontspannen manier.
12.0 0 uur: lunch
Inmiddels is het tijd om de inwendige mens te versterken. En waar
kan dat beter dan bij ... natuurlijk, restaurant ‘ de Mandemaaker’!
13.30 uur: vertrek naar Amsterdam
Na de lunch gaan we met de bus naar onze mooie hoof dstad
Amsterdam . Uw stoel in de ruststand en even de ogen sluiten, even
wat lezen of gezellig praten met uw buurvrouw of buurman, u
zegt het maar.

14.45 uur: rondvaart door de Amsterdamse grachten
Tijdens de rondvaart zult u het beamen: Wim Sonneveld had niet
voor niets zijn hart verpand aan de Amsterdamse grachten.
Na de rondvaart gaan we met de bus naar misschien wel het
mooiste concertgebouw van Europa, namelijk hét Concertgebouw.
17.15 uur: ontvangst in het Concertgebouw, aansluitend diner
Wist u dat men in het Concertgebouw ook kan dineren? Sterker
nog, dat gaan we ook doen! De finesse van de toonkunstenaars
die voor u op gaan treden is terug te vinden in het raffinement
waarmee de ‘voedselkunstenaars’ van het Concertgebouw te werk
gaan. U zult versteld staan ...
20.0 0 uur: concert in het Concertgebouw
Na het verwennen van de smaakpapillen zijn de oren aan de
beurt. De hoogste tijd dus om ons naar de Grote Zaal te
begeven, alwaar de Christelijke Koor- en Oratoriumvereniging
‘Hosanna’ een oorstrelend jubileumconcert zal geven.
22.30 uur: terug naar Bunschoten- Spakenburg
Napraten over alles wat u deze dag gezien en gehoord heeft of
alvast een voorschotje op de nachtrust? De busreis terug naar
Bunschoten-Spakenburg biedt u gelegenheid tot beide. We zullen
om ongeveer 23.30 uur aankomen. U kunt aangeven bij welke
bushalte u afgezet wilt worden. Ook maakt de bus een stop bij
restaurant ‘ de Mandemaaker’.
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