voor landrot ten
en zeeschuimers

8-9 september 2006
Programma Vebo Jubileumweekend

A h oi v ro u w e n e n m a n n e n ,
		 j uf fe r s e n j u t t e r s !

W

át een manier om de zomer in te vullen: slechts een paar weken
na de bouwvak mogen we alweer op vakantie! Zoals jullie weten,
viert Vebo dit jaar namelijk haar vijftigste verjaardag. Daarom gaan we met
z’n allen op 8 en 9 september naar het mooie eiland Texel. Een omgeving
die voor de meesten van ons zó onalledaags is dat deze dagen wel een week
zullen lijken te duren!

I

n dit programmaboekje zijn de activiteiten van de eerste dag omschreven
met alleen de titel. Dit boekje biedt geen plaats aan de volledige
omschrijving van de activiteiten. Daarvoor verwijs ik naar het begeleidende
schrijven dat je samen met het antwoordformulier hebt ontvangen.

D

aarnaast vind je in dit boekje de belangrijkste ‘gheschriften der
huyshoudelycke saecken’. Het kan zijn dat je hierin specifieke
dingen niet aantreft, of dat je andere vragen hebt na het doornemen van
het boekje. Neem in die gevallen even contact op met Evelien Beekhuis of
met Johan Blom.

W

ij hopen dat iedereen na het bekijken en lezen van dit boekje de
juiste sfeer te pakken heeft, ondergetekende in ieder geval wel.
We kijken uit naar het weekend met jullie!

Met persoonlijke groet,
Frank van den Bos, algemeen directeur

Programma vrij dag 8 september
07. 0 0 uur: aanmonsteren in de bussen
Vanaf 07.00 uur vertrekken een aantal bussen vanaf Vebo
en rijden via de bushaltes door Bunschoten-Spakenburg.
De mensen die opgegeven hebben bij Vebo op te stappen, dienen uiterlijk
om 07.15 uur bij Vebo aanwezig te zijn.
De mensen die bij de bushaltes op stappen, dienen daar
om 07.00 uur te staan.
De bussen rijden vanaf Vebo de gebruikelijke route langs de
bushaltes van Bunschoten en Spakenburg en daarna via
Vebo op weg naar Texel.
07.3 0 uur: BUSSEN VERTR EKKEN
van Vebo naar Den Helder
Het feest begint meteen goed: het ontbijt wordt in de bus geserveerd!

14. 0 0 uur: activiteit !
Je hebt je ingeschreven voor een van de volgende activiteiten:
A - bezoek aan Wezenspyk & Flora
B - bezoek aan EcoMare & Korren
C - actieve stranddag
D - zeskamp op Sien Tessels
E - juttersfestival met Maarten Boon
F - golfclinic
G - g arnalenvissen & bezoek aan het
Maritiem & Juttersmuseum
Wat je ook gekozen hebt, geniet ervan met volle teugen!
17. 0 0 uur: aankomst op Vakantiecentrum Dennenoord
Bij aankomst op Dennenoord wordt je verwelkomt met een drankje.
De sleutelbeheerder dient de sleutel op te halen bij de aangegeven plaats.

10.30 uur: inschepen op de vissersboten, overtocht naar Texel
Ben jij landrot of zeeschuimer?
Leer jezelf beter kennen tijdens de overtocht!

(De sleutelbeheerder is de persoon die verantwoordelijk is voor de sleutel

12 .3 0 uur: aankomst op Texel
Bij aankomst op Texel staan de bussen klaar om ons naar een leuke
picknickplek te brengen en daar hoor je meer over de activiteiten.

18 .30 uur: feestavond
Op een echt Texelse locatie wacht ons een gezellige feestavond.
Je wordt per slot van rekening maar één keer vijftig!

van het huisje/caravan, in een bevestigingsbrief die na de vakantie
wordt verstuurd hierover meer.)

Programma zaterdag 9 september
0 8 . 0 0 – 10. 0 0 uur: ontbijt
Een lekker ontbijt is een goede bodem voor de start van de tweede dag.
Let op!!! Je bagage uiterlijk 10.00 uur in de bus.
10. 0 0 uur: ochtendprogramma met de nodige activiteiten !
Tijdens deze ochtend vol activiteit, speelt de fiets een centrale rol.
Een gezonde geest in een gezond lichaam, nietwaar?
12 . 0 0 uur: lunch
Van de frisse Texelse lucht alléén kunnen we niet leven. Daarom is het
nu tijd voor een smakelijke lunch, hetgeen zal plaatsvinden op diverse
locaties op Texel.
13.3 0 – 15 . 0 0 uur: vrije tijd in Den Burg
In de hoofdstad van Texel is het gezellig shoppen en
terrasjes pikken. Dat kunnen wij nu wel zeggen,
maar het lijkt ons beter als je dit zelf onderzoekt.
15 . 0 0 uur: naar de veerboot
16 . 0 0 uur: vertrek veerboot TESCO naar Den Helder
‘Moe doch voldaan’ keren we huiswaarts, waar we tussen
17.30 – 18.00 uur bij Vebo zullen aankomen.
18 . 0 0 uur: aanbieden cadeau van Personeel aan Directie
Hoe en wat is natuurlijk een verrassing!
18 .3 0 uur: slot
Vertrek bussen voor route Bunschoten-Spakenburg.
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Overnachtingsadres
Het adres waar wij zullen overnachten is:

Wees voorbereid op verschillende weertypen,
echter zonder te overdrijven. Voor 2 personen

Tel.: 0222 – 31 24 23 Fax: 0222 – 31 55 99

zouden kleding en schoeisel in één flinke reistas
gepakt moeten kunnen worden. Natuurlijk
hopen we op het beste weer, maar in geval van

E-mail: info@dennenoord.com

regen wordt in passende kleding voorzien.

Vakantiecentrum Dennenoord
Grensweg 106, 1791 NK Den Burg – Texel

Dra nk
Drank is lekker, drank geeft plezier.
Neem echter je verantwoordelijkheid en
gebruik alcohol met mate.
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Na de welverdiende zomervakantie wordt
je verder geïnformeerd over o.a. indeling
activiteit en overnachting

