UITNODIGING!!
Op zaterdag 4 november organiseert Tendens vakanties weer een feestelijke
jaarafsluiting. Kom jij ook?!
Het wordt een super gezellige dag met muziek, lekker eten, leuke optredens, spel, speciale
gasten en nog heel veel meer.
Wij willen dit Jaarfeest samen met jullie vieren en uiteraard zijn ook je huisgenoten,
begeleiders, vrienden en familie van harte welkom!
Om 15.00 uur openen de deuren van de prachtige Concertzaal in Oosterbeek. Daar starten
we om 15.30 uur met ons programma. Om 21.00 uur komt aan ons fantastische feest een
einde. Maar niemand gaat met lege handen naar huis…
Optreden Thomas Oudshoorn
Speciaal voor ons jaarfeest komt Thomas optreden. Thomas Oudshoorn was dit jaar de
sensatie op het Rijnpop Festival. Thomas woont in een van Zideris’ begeleid wonen-huizen.
Dat wordt swingen!
Wie maakt de mooiste/lekkerste taart?
Omdat we ook een echte kook- en bakvakantie organiseren vinden we het leuk om op ons
jaarfeest te testen wie de lekkerste en/of mooiste taart kan bakken. Een mystery guest
beoordeeld en proeft de taart en kiest hier de 3 winnende taarten uit. Dus kun jij een lekkere
taart bakken? Neem deze dan mee en wie weet ben jij wel de beste taartenbakker van
Tendens Vakanties.
Wat is er zoal te doen:

Voor vragen en meer informatie kun je altijd contact opnemen met Tendens Vakanties op
nummer 026-3392367 of stuur een bericht naar info@tendensvakanties.nl

Eten en drinken
Er is op ons Jaarfeest voldoende te eten en te drinken. Je krijgt van ons
koffie/thee met iets lekkers en een heerlijk diner. Tevens krijg je van ons
2 drankjes. Overige drankjes kunnen gekocht worden tegen zeer
vriendelijke prijzen. Ons zakgeld advies: €5,-

Thema GEEL EN ROZE
Het jaarfeest staat helemaal in het teken van onze Tendens kleuren namelijk geel en roze.
We zouden het daarom erg leuk vinden als je iets geels of roze aantrekt!
Daarbij kun je denken aan een hoed, petje, sjaal, roze en/of gele nagellak, sokken, stropdas
of misschien kleed je je wel helemaal in het roze of geel. Laten we ‘samen ons jaarfeest kleur
geven!’
Locatie
We zijn er trots op dat we ons feest weer kunnen vieren in de
prachtige Concertzaal van Oosterbeek.
Adres: Rozensteeg 3, 6862 DH Oosterbeek.

LEUK DAT JE KOMT!

Aanmelden
Wij willen er een feestelijke dag van maken en daar mag jij natuurlijk niet bij ontbreken. Geef
jezelf en je introducee(s) daarom snel op middels het bijgesloten aanmeldingsformulier.
Aanmelden kan tot dinsdag 24 oktober!
Kosten voor deze dag zijn €25,- per persoon. Kom je met 2 of meer personen dan betaal je
slechts €20,- per persoon. Inclusief een heerlijk diner!
*Vanwege de grote omvang van het jaarfeest dient iedereen (indien nodig) te
zorgen voor eigen begeleiding op deze dag.

Adres en route:
Adres:
Concertzaal Oosterbeek
Rozensteeg 3
6862 DH Oosterbeek
Heb je zin om te komen maar is het
vervoer mogelijk een probleem? Neem
dan contact met ons op. We zoeken
graag mee naar een passende oplossing.
Met de auto?
Kijk voor het beste reisadvies op
www.anwb.nl
Met het openbaar vervoer?
Kijk voor het beste reisadvies op
www.9292.nl
Bij de Concertzaal word je opgevangen!

BOEK OP HET JAARFEEST JE VAKANTIE
Heb je een leuke Tendens vakantie voor
2018
uitgezocht?
Neem
dan
je
aanmeldingsformulier
ingevuld
en
ondertekend mee naar het Jaarfeest.
Informatiestand
Bij onze informatiestand op het Jaarfeest
geven wij graag informatie over onze
organisatie en ons vakantieaanbod!

Voor vragen en meer informatie over het
Jaarfeest kun je altijd contact opnemen met
Tendens Vakanties op nummer 026-3392367
of
stuur
een
bericht
naar
info@tendensvakanties.nl

