Maandag 1 juli 2019

Lustrum 2014 - 2019
Een ‘proeverij’ van
5 jaar Kernhem en meer

Gast van
Kernhem Netwerk
Uw en uw gezin en/of gasten worden bij
aankomst ontvangen bij de Informatie
stand voor de pannenkoekenboerderij.
Hier ontvangt u een keycord waarmee u
herkenbaar bent als gast van het Kernhem
Netwerk. U kunt hiermee alle activiteiten
bezoeken en genieten van verschillende
hapjes en drankjes.

Programma
16.00 uur – 20.00 uur
Informatiestand open voor het keycord en al uw
vragen
16.00 uur – 20.00 uur
“Proeverij”: hapjes, drankjes, muziek, activiteiten
16.00 uur – 20.00 uur
Curlingbaan met Herjan van Harselaar
16.00 uur – 20.00 uur
Korte rondleidingen rond huis Kernhem
16.45 uur – 17.15 uur
Concert Noortje van Middelkoop
i.s.m. Harm Hoeve
17.20 uur
Toespraak Cor Konijnenburg
17.30 uur
Roofvogelshow door De Valk Roofvogels
18.45 uur
Concert Noortje van Middelkoop i.s.m. Harm Hoeve

Tijdens de Lustrum viering willen we foto’s
vertonen die gemaakt zijn in de afgelopen
5 jaar. Mocht u er bezwaar tegen hebben
om zichtbaar te zijn, wilt u dat voor 11 juni
aan ons kenbaar maken. Dan houden we
daar rekening mee.
Ook zullen er deze middag foto’s gemaakt
worden. Mocht u niet willen dat er foto’s
van u gebruikt worden voor de website,
laat het ons weten.

19.30 uur
Slotwoord Cor Konijnenburg
20.00 uur
Einde

Parkeren

Er is voldoende parkeergelegenheid op het landgoed.
De parkeerwacht wijst u de weg.

5 jaar Kernhem Netwerk
Een proeverij

Geachte heer/mevrouw beste
Met gepaste trots kunnen wij melden dat Kernhem Accountants en Adviseurs B.V. als ook het Kernhem Netwerk
D.V. 1 juli 2019 vijf jaar bestaan.
In 2014 is het idee gestart om financiële-, fiscale- en zakelijke dienstverlening in te richten met een expliciete nadruk
op het investeren in de relatie. Dat bleek te voorzien in een behoefte als gevolg waarvan Kernhem Netwerk bijzonder
is gegroeid. We hebben getracht de relaties te onderhouden door gedurende het jaar – naast de reguliere gesprekken
– ook andere momenten te organiseren. Jaarlijks waren dit een tweetal ‘leermomenten’: bijeenkomsten die gericht zijn
om actuele of opmerkelijke zaken voor het voetlicht te brengen. Maar ook waren er ont’moet’ingen: bijeenkomsten,
waarin meer nadruk ligt op het ‘niets moeten’, en waarin de invulling verrassend en memorabel is.
Komende lustrumviering zal een proeverij zijn van wat de afgelopen jaren ons heeft gebracht aan onderwerpen en
sprekers. We proberen u te verwennen met een variatie van de verschillende onderwerpen, een presentatie van 5 jaar
Kernhem, aandacht, een hapje en een drankje. Wij zouden het bijzonder waarderen als u de moeite neemt dit moment
met ons te delen.
Kortom: een moment om elkaar weer te treffen en aarzelt u niet iemand mee te nemen en bekend te maken met het
Kernhem Netwerk. Wij zien u graag op maandag 1 juli 2019!
Activiteiten
In de vorm van een minifestival zal er rond Huis Kernhem een proeverij zijn van vijf jaar Kernhem: activiteiten en
sprekers, aangevuld met lekkere hapjes, muziek en rondleidingen. Met het oog op en goede voorbereiding
waarderen wij uw aan- of afmelding via info@kernhemaccountants.nl of de andere communicatiemogelijkheden.
Ik spreek de wens uit dat het een mooie dag wordt, waar ‘relatie’ en ‘ontmoeting’ nog steeds de
aandacht mogen krijgen.
Een hartelijke groet,
Cor Konijnenburg
Kernhem Accountants en Adviseurs B.V.
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