
Vijfentwintig jaar samen timmeren aan succes? 
Nu samen een feestje bouwen! 
 

Op vrijdag 5 juni bent u onze exclusieve gast. Want aan ons succes bouwen we niet alleen, maar samen met u.  
En voor die sterke samenwerking verdient u een extraatje. 

Daarom nodigen we u en uw partner uit voor een bijzondere avond. Om 19.30 uur verwelkomen we u met het aperitief.  
Daarna toveren we - voor uw neus - de heerlijkste gerechten uit de wok, geserveerd op een bedje van pittige livemuziek.

U komt toch ook?  
Vertel het ons vóór 27 mei 2009. 
Mail naar info@verabo.be. Of bel Pieter of Anne-Marie op 016 56 08 51.

Tot dan.

Anne-Marie en Jos

Geen cadeautjes of bloemen. Dat u erbij bent, is het belangrijkst. Wilt u toch iets geven? Schenk dan aan  
het goede doel. Steun vzw Het Balanske, een vrijetijdscentrum voor personen met een handicap. Uw gift  
is welkom op het rekeningnummer 734-3571871-49 met vermelding van VE-RA-BO. www.balanske.be



Wanneer? Op zaterdag 6 en zondag 7 juni.
Waarom? Om u te danken, klant, vriend, collega en leverancier. Want u bouwt 
  mee aan ons succes. Zonder u hadden we het nooit klaargespeeld. 

Dus … kom tijdens het weekend van 6 en 7 juni bij ons langs. 
Dan heffen we samen het glas.  
We kennen geen mooiere manier om ons jubileumjaar in te zetten. 
U bent welkom. Zaterdag vanaf 10 uur ’s morgens en zondag vanaf 13 uur. 
We sluiten af rond 17 uur.

Tot dan.

Met hartelijke groet,

Anne-Marie en Jos

Kijk op 6 & 7 juni eens diep in het (venster-)glas 
VE•RA•BO bestaat vijfentwintig jaar en viert feest

Vijfentwintig jaar VE•RA•BO. 
Vijfentwintig jaar service in veranda’s, ramen en deuren en vernieuwbouw. 
Vijfentwintig jaar vakmanschap én vakplezier.

Dat vieren we. Samen met … u! 
We gooien onze ramen en deuren wijd open voor een groots feest. 
Met drankjes, zoete lekkernijen, hippe muziek én toffe kinderanimatie.  
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