
Colors of the world! 
Ont’moet’ing 2017

Zaterdag 26 augustus 2017



Beste

De Ontmoetingsdag 2017 van het Kernhem Netwerk staat wederom in het teken van 
Pure Passie en heeft dit jaar als thema ”Colors of the World”. Al enige jaren worden 
relaties van het Kernhem Netwerk uitgenodigd als dank voor hun betrokkenheid.

Zaterdag 26 augustus 2017 belooft een mooie dag te worden op Landgoed Kernhem. 
Geniet dit jaar van wereldsmaken en beleef de kleuren, geuren en klanken uit alle 
windstreken. Ruim 120 speciaal geselecteerde standhouders laten de bezoekers  
kennismaken met bijzondere producten, diensten, kennis & kunde en veel meer.  
Dit alles in de landelijke setting van het prachtige eeuwenoude landgoed.

Activiteiten
Er is veel te doen. Bewonder het werk van de kunstschilders. Zoek onspanning bij één 
van de Wellness-ateliers. Geniet van exotisch en lokaal koken in het smaaktheater.  
Doe mee aan een creatieve workshop of relax op het smaakeiland onder het genot  
van pure hapjes en drankjes.
Ook voor kinderen – groot en klein – zijn er allerlei activiteiten. 
Informatie over de vele programma-onderdelen worden geplaatst op de website  
www.purepassie.nu en de facebookpagina van Festival Pure Passie.

Aanmelding
Ofschoon het een vrij in te vullen dag betreft, waarderen wij met het oog op een  
goede voorbereiding uw aan- of afmelding (en met hoeveel personen/samenstelling)  
via info@kernhemaccountants.nl of de andere communicatiemogelijkheden. 

Ik spreek de wens uit dat het een mooie dag wordt, waar relatie  en ontmoeting 
de aandacht mogen krijgen.

Een hartelijke groet,

Cor Konijnenburg
Kernhem Accountants en Adviseurs B.V.

Een dag waarop niets moet en alles mag!

U en uw gezin worden bij aankomst 
ontvangen op ons kantoor op de 
eerste verdieping van Huis Kernhem. 
Hier ligt voor ieder een knapzak klaar, 
met aandacht voor de inwendige 
mens en tips voor een leuke invulling 
van de middag. U kunt dus komen  
(en gaan) wanneer u wilt.

Gast van  
Kernhem Netwerk

de 

Ontmoetingsdag
Zaterdag 26 augustus 

2017 

http://www.purepassie.nu


Programma

11.30 uur - 16.00 uur 
Inloop kantoor van het Kernhem Netwerk: 
Ontmoeting met hapje en drankje.  
U ontvangt de inmiddels bekende knapzak 
met waardebonnen. De knapzak is  
overigens op te halen tot 17.15 uur. 

10.00 uur - 19.00 uur
Festival Pure Passie

10.00 uur - 19.00 uur
Smaakeiland: de plek om lekker te gaan 
zitten en te genieten van een hapje of 
drankje. Hier kan je kennismaken met  
verrassende, onverwachte en overheerlijke 
smaken en geuren.

Parkeren

Er is voldoende parkeergelegenheid op  
een aantal weilanden bij het landgoed. 
De parkeerwachten wijzen u de weg. 

Bent u slecht ter been. Meld dit bij de  
parkeerwachten. Zij kunnen u verwijzen 
naar een beperkt aantal plaatsen, dichter 
bij het festival terrein.

Als gast van Kernhem Accountants 
ontvangt u een gratis uitrijmunt in ons 
kantoor op de eerste verdieping van 
Huis Kernhem.

Locatie 

Kernhem Accountants en Adviseurs B.V.
Huis Kernhem 
Kernhemseweg 7
6718 ZB  Ede
T. 0318 610 000
www.kernhemaccountants.nl

http://www.kernhemaccountants.nl
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