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Beste Vondeloorders en gasten van Vondeloord 

Door de corona is een aantal data voor het komende seizoen veranderd. Wij hopen dat 
onderstaande data komend seizoen door kunnen gaan. 

• Zaterdag 31 juli zal de openingsavond van het jubileum plaatsvinden met bingo voor
 de actie Houd hen in Balans en uitreiking van het jubileumboek voor Vondeloord.
• Dinsdag 3 augustus is een nostalgische avond waarbij u teruggaat in de tijd op 
 Vondeloord en Wijk aan Zee.
• Zaterdag 7 augustus is er de feestavond waar ook het rad van cadeaus zal draaien. 
 Deze loten heeft u al in uw bezit mits u een tas gekocht heeft voor het goede doel.
• Zondag 15 augustus is er een zeskamp voor zowel de kinderen van Vondeloord als
 die van Aardenburg en basisschool De Vrijheit in Wijk aan Zee. Dit is voor kinderen 
 van 6 tot 12 jaar. In de ochtend zal er een kleine kampdag plaatsvinden voor de 
 kinderen tot 6 jaar.
• Zaterdag 21 augustus is de uitgestelde charity avond waarbij de bewoners een 
 meergangen menu voorgeschoteld krijgen. De plekken voor dit diner zijn al vergeven.
• Zaterdag 28 augustus is de reünie voor het honderd jaar bestaan. Tevens zal er dan 
 een speciale rondleiding op het kamp plaatsvinden en wordt het jubileumboek 
	 officieel	gepresenteerd.	In	de	vooravond	is	er	een	BBQ	die	gevolgd	wordt	door	een	
 speciale muzikale avond. 
• Zondag 29 augustus zal er een speciale opentent-bijeenkomst plaatsvinden.
• Zaterdag 4 september is er een middag voor de buren van Vondeloord.

Natuurlijk zal er nog meer georganiseerd worden, maar dat zult u bij de Algemene Leden-
vergadering van 2021 van ons horen. Nog niet duidelijk is wanneer deze gehouden zal 
worden. Wanneer dit door de corona niet kan plaatsvinden, zullen wij u t.z.t. informeren 
wanneer wij het programma aan u zullen presenteren. 

Natuurlijk is het programma afhankelijk van hoe de corona zich verder ontwikkelt. Maar zoals 
de vooruitzichten zijn die ons voorgespiegeld worden, denken wij dat wij met volle moed 
het jubileumjaar ingaan en hopen dat iedereen in goede gezondheid dit met ons mee zal 
vieren. Vondeloord bestaat ten slotte maar één keer honderd jaar!

Peter en Betty Schoen namens de jubileumcommissie


