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Facts voor u
Hoe meet U succes?

Een zakelijke kennis aan wie ik dit voorlegde, 
had meteen een waslijst. Hij had zes factoren, 
waarmee hij succes afmeet, dat was: winst, 
prestige, erkenning, flitsende gadgets, tevre-
denheid en geluk.

Een vriend van me had een iets kortere lijst, 
hij noemde: een redelijk salaris, happy family 
life, lang en gezond leven, fijne collega’s en veel 
vrienden.

Een mede cursist op een management train-
ing vertelde ooit een keer een verhaal, het 
leek wel uit de boeken te komen: “de uitlijning 
van onze cultuur met het bedrijf en de presta-
ties van mensen binnen die zakelijke strategie, 
afgewogen aan de gerelateerde omzet”.  Bij 
navraag bij ons in de keuken, vonden de koks 
zich succesvol als ze “tevreden gezichten zagen 
en bedankjes kregen over de heerlijke hapjes 
of het lekkere eten”.  Onze accountmanagers 
vinden zich succesvol als een klant tevreden is 
en wederom terug komt.

Eigenlijk is ieders succes weer anders. Wanneer 
meet je het? In welke hoedanigheid moet je het 
meten? Allemaal verschillende wijsheden. De 
enige zekerheid over succes is, dat ieder het 
anders meet.

Ons succes is echter heel duidelijk. Wij willen 
met onze organisatie, onze adviezen, onze  ser-
vice, producten en dienstverlening zorgen dat U 
succesvol bent.
Uw receptie, bedrijfsfeest, presentatie of waar 
wij u ook mee ondersteunen, moet geslaagd 
zijn. U presenteert zich tijdens zo’n event, met 
uw bedrijf, instelling of als persoon. Dit event 
moet mee werken aan uw succes.

Wij dragen graag een steentje bij aan uw suc-
ces! Daarom is de slogan van ons bedrijf ‘Voor 
een Succesful Party!’. Maar dit geldt natuurlijk 
ook voor een receptie, 
een diner enzovoorts.

Uw succes is ons succes 
en vice versa. Volgens 
mij is dat de sleutel die 
overal zou moeten pas-
sen.

Johan van der Linde

Directeur Partyservice Nederland

Ministeriële opening nieuwe brug 
voor Provincie Zeeland

‘t Vosje & van der Linde, onderdeel van 
Partyservice Nederland, kreeg van de Pro-
vincie Zeeland de opdracht een opening te 
verzorgen rondom de ingebruikname van 
een 2de brug naast de normale brug over 
het sluizen complex te Bruinisse. Dit alles 
om de doorstroming van het verkeer van en 
naar de Provincie Zeeland te bevorderen. 
De ruim 150 genodigden werden ontvangen 
aan boord van het luxueuze partyschip Mps. 
De Prinsenlander, die wij voor deze gele-
genheid hadden gereserveerd. De gasten 
werden gastvrij ontvangen met koffie/thee 
en een heerlijke petit four.
Na enkele speeches aan boord van het par-
tyschip de Prinsenlander liepen de gasten 
naar de brug alwaar de officiële openings-
handeling verricht zou worden.

De minister van Verkeer en Waterstaat, 
mevrouw C. Peijs, was aanwezig om de officiële 
handelingen te verrichten. Om alles in goede 
banen te leiden en de duizenden bezoekers, als 
mede het verkeer te stroomlijnen, waren er ver-
keersregelaars en beveiligingsmedewerkers in-
gezet. Tevens was de gehele omgeving rondom 

de brug voor-
zien van bewa-
king, geluid en 
diverse facilitaire 
voorzieningen, 
zoals toiletten 

informatie units etc. Na de openings-
verrichtingen, het symbolisch openen van de 
brug en spectaculaire confetti-knallen, werd er 
getoost met champagne en schoof het zwe-
vende brugdeel naar het vaste brugdeel. Op 
dit moment werd de 3e handeling verricht door 
Minister Peijs, hierbij werd het doek wat de 
naam van de brug nog steeds verhulde ver-
wijderd; “Den Yzeren Ryve” was geopend. Na 
deze handeling werd het tijd om gezamenlijk 
met de minister en de leden van de Provincie de 
lunch te nuttigen waarna aansluitend de recep-
tie plaats vond aan boord van het partyschip.

Op een heerlijke, zonovergoten dag vierde 
Rabobank Papendrecht-Alblasserdam haar 
100-jarig jubileum. Dit werd op een 
unieke wijze gecombineerd met de jaar-
lijkse Algemene Ledenvergadering. 
De festiviteit moest vooral feestelijk 
zijn. Het ging er voornamelijk om dat de 
relaties ontspannen netwerkten in een 
feestelijke, gezellige sfeer. Om 17.00 uur 
werden alle gasten verwelkomd met een 
bruisende welkomstcocktail aan boord 
van een luxueus partyschip. Alles was tot 
in de puntjes verzorgd. Zodra iedereen 
aan boord was, vertrok het schip richting 
congreslocatie Hal 4 Rotterdam. Hier vond 
het officiële gedeelte plaats. Maar voordat 
het zover was, genoten alle genodigden 
van een heerlijk warm & koud buffet dat 
werd afgesloten met een fris en fruitig 
feestelijk dessert. Circa 19.30 uur kwam 
het schip aan in Rotterdam, alwaar alle 
gasten van boord gingen om in Hal 4 
plaats te nemen voor de plenaire sessie.
Na het officiële gedeelte keerden alle 

100-jarig bestaan Rabobank Papendrecht-Alblasserdam

gasten terug naar het schip. Tijdens de terugvaart 
naar Papendrecht werd al borrelend nagepraat over 
de geslaagde dag. Een mooi evenement waar de 
kernbegrippen ‘business’ en ‘pleasure’ duidelijk ge-
combineerd werden. Onze projectleider kijkt met de 
opdrachtgever Rabobank Papendrecht – 
Alblasserdam terug op een geslaagd 
evenement. Partyaanbieding

Receptie Garnituur
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Deze keer brengen wij ons receptie 
garnituur “mini-tapas”

Bij u onder de aandacht.  Indien u 
deze tafel garnituur 

bestelt, ontvangt u gedurende de 
looptijd van deze Partyfacts

deze garnituur met 15% korting.

Zeil races
Varend VariétéSport evenementenWereld Havendagen

Genoeg mogelijkheden om uw Event te Combineren met schitterende happenings

Bruinisse

Papendrecht

Nieuwe afdeling binnen Partyservice Nederland

Holland Nautical Events 
Partyservice Nederland opent een nieuwe 

afdeling, gespecialiseerd in evenementen 

en projecten op en aan het water, genaamd 

Holland Nautical Events.

De feestelijke opening vond plaats op 16 

mei 2006 tijdens de beurs Construction & 

Shipping Industry-beurs 

te Gorinchem. Holland 

Nautical Events maakte 

daar haar debuut als hét 

nieuwe nautische organi-

satiebureau 

Holland Nautical Events, 

onderdeel van Partyservice Nederland, is 

hét landelijke organisatiebureau voor 

evenementen op en aan het water. Dit 

varieert van bijvoorbeeld een formele of 

feestelijke vaart door de havens tot het 

begeleiden en uitvoeren van diverse ople-

veringen en nieuwbouw-projecten die aan 

het water liggen. De daadkracht van Holland 

Nautical Events is vooral ontstaan door 

jarenlange ervaring binnen 

Partyservice Nederland 

in de scheepvaartwereld, 

partyvaart en verzorging 

van evenementen. Holland 

Nautical Events verzorgt uw 

festiviteit of bijeenkomst van 

A tot Z; hotelschepen, pon-

tons, entertainment en effectmachines zijn 

geen uitzondering. 

Lees meer op www.hollandnauticalevents.nl

Voor een succesful Party!
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In een feeërieke atmosfeer van havenlichtjes en 
sfeervolle lampjes, zit een man op het podium 
aan één van de mooiste schepen van de maas-
stad, Partyschip De Ameland. Glazen klinken, 
er wordt zacht gesproken, een lach schalt en de 
eerste geurtjes van heerlijke spijzen ontsnappen 
uit de kombuis. 

De man op het podium wacht rustig af en slaat 
het hele tafereel gade. Op het, in zijn ogen, 
geschikte moment komt hij in actie. Hij vraagt 
het woord en vertelt wat u allemaal te wachten 
staat. 
Een keur aan artiesten uit de diverse disciplines 
van het variété (jongleurs, muzikanten, acro-
baten, mimespelers, goochelaars en/of komedi-
anten) maken vanavond hun opwachting. Welke 
precies, varieert per avond, maar dat het een 
bonte verzameling betreft staat op voorhand 
vast. Vanavond weet u wie, wat, waar en wan-
neer. 

Bij de man op het podium bent u in goede handen. 
Over welke talenten beschikt hij eigenlijk nog meer…?

Zo begint een verrassende avond vol tempo, humor en charme; een programma vol 
verbazing, verdwazing en een gulle lach. En daartussendoor presenteert de keukenbri-
gade zich op zijn best met een weldadig buffet met lekkernijen uit alle windstreken en 
bijbehorende dranken.

Op bezoek bij ...... BIGLIFT
Voor Biglift en Spliethoff begon het nieuwe jaar 2006 met een speech van 
de directeur aan boord van het in winter-
sfeer gedecoreerde partyschip De Ameland. 
Het leuke van dit evenement was dat het 
schip kon aanmeren bij het kantoorpand te 
Amsterdam. De 30 meter lange rode loper 
was uitgelegd zodat de gasten niet over het 
natte gras hoefden te lopen. De gehele avond 
werden de gasten getrakteerd op een heerlijk 
uitgebreid warm/koud buffet met als desert 
een “tongstrelende” apfelstrudel. Het entertaiment was ook in goede 
handen; showband “De Dennis Sweet Band” steelde de show. 
Tijdens de feestavond werd het aanwezige publiek ook nog eens 
getrakteerd op een dolgek optreden van special guest “Adje” 
bekend van de show van Paul de Leeuw. Kortom een 
geslaagde avond.

Varend Variëté!
Een avond van schone kunsten en culinaire traktaties

®

Landrotten Ahoi!!
Onze Caribische snuiters nemen u mee aan boord van Partyschip De Ameland op reis 
over de wijde wateren. Scheept u in voor het Schavuitenschip onder leiding van de 
dappere Kapitein Cornelis Kantenbroekje en zijn waterkneuzen? Of reist u mee op de 
Plunderen Potvis met piratendochter Woeste Wanda en haar piratenbemanning? De 
gehele show, zult u meebeleven onder hun woeste en charmante leiding.

De kade verdwijnt uit het zicht en u zult getuige zijn van een avondvullende zoektocht 
naar de schat van het Fregat van Kapitein Piet.

Partypeople
Mijn naam is Philip van der Male. Ik woon 
in het Zeeuwse Nieuwerkerk op het eiland 
Schouwen Duiveland en werk al weer 6 fijne 
jaren voor Partyservice Nederland. Én met 
veel plezier, moet ik 
zeggen. Ik ben be-
gonnen als stagiaire 
M.E.A.O. binnen het 
bedrijf als adminis-
tratief medewerker, 
vervolgens door-
gegroeid naar 
salesmedewerker. 
Hierbij gespeciali-
seerd in nautische 
evenementen op en 
aan het water voor 
Holland Nautical 
Events; de afdeling 
waterprojecten en 
partyschepen binnen 
Partyservice Neder-
land.

Het werk is iedere 
dag weer uitdagend. 
De afwisseling, het contact met klanten, de 
bijzondere water evenementen zoals o.a. het 

opleveren van bruggen/sluizen/ booreilanden/
nieuwbouwschepen, zorgen ervoor dat ik elke 
dag weer met plezier naar mijn werk ga. 
Maar het meest bijzondere vind ik de open-

ingen of opleveringen 
rondom waterstaatkun-
dige werken voor Rijks-
waterstaat en Provincie 
Zeeland. Deze projecten 
zijn altijd gedegen, goed, 
maar ingetoomd. Een eer 
om dit te mogen doen.

Kortom: voor evene-
menten en projecten op 
en rond het water, kan ik 
u van een gedegen ad-
vies voorzien. Ik kijk er 
naar uit om u te mogen 
helpen.

 
Met vriendelijke groet,
 
Philip van der Male

Nieuw
!

Rutger Hauer slaat 1e paal voor 
media park Rotterdam

Rutger Hauer, Burgemeester Opstelten en Loes Luca waren aanwezig voor het slaan van de 

1e paal in het Lloyd kwartier te Rotterdam. In opdracht van organisatiebureau Van der Drift & 

Zwarts was ’t Vosje & Van der Linde aanwezig om de happening te cateren.

Uitgerust in oranje overalls, zorgde de medewerkers er voor dat de gasten heerlijke champagne 

en koude versnapering kregen. Alles trendy en in bouwvakkerstijl:

De hapjes, een robuste Tapas garnituur en voor de hongerigen een ouderwetse ambachtelijk 

bereide gehaktbal. 

Loes Luca bekend van Ja Zuster, Nee 

Zuster en vele andere Tv programma’s en films had 

de geweldige taak om Rutger Hauer aan te 

kondigen, deze was overgekomen uit Amerika om 

de 1e paal te slaan voor het media park Rotter-

dam aan het Lloydkwartier. Burgemeester 

Opstelten gaf het officiële sein, waarna Rutger 

Hauer de heimachine in werking zette. 

De sfeer was goed, ontspannen en toch strak 

gedirigeerd. Al met al een schitterende happening om 

aan mee te mogen werken.

Schatten en Schavuiten

Vaar mee en bedenk goed: Wat telt is de reis en niet het 
doel….!!

Beleef een avondvullend avontuur vol zang, dans en 
theater van topniveau, zowel op het dek als in de ruimen. 
Geniet van het rijke piratenmenu en les uw dorst met het 
uitgebreide drankenassortiment aan boord.
Vier feest in een inspirerende ambiance, waar bijna alles 

mag en niets moet.

De show loopt con-
tinue door, u zult 

versteld staan van 
de diversiteit aan 
gebeurtenissen. 

U wordt de gehele 
avond vermaakt, er is 
gelegenheid tot dans, 
voldoende drank en 
heerlijk eten. Kortom 
een complete avond, 

waar u nog lang prettige 
herinneringen aan zult hebben.

Vanaf 1 november 2006 te boeken op 
www.party-arrangementen.nl

NIEUW! - NIEUW! - NIEUW! - NIEUW!
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Aan de rand van Amsterdam ligt Showkas 
De Arendshoeve. Het woord zegt het al: 
een kas als feestlocatie! Het concept van 
De Arendshoeve is gebaseerd op de eeuw-
enoude  gezondheidsbevorderende invloed 
van planten op mensen. Uit onderzoek is 
gebleken dat mensen aantoonbaar minder 
gestresst zijn, als ze zich in een groene 
omgeving bevinden. 
Minder stress betekent: je prettiger 

voelen en beter openstaan voor com-
municatie. 

Strukton Rail 
Infrabeheer uit Amsterdam 
organiseerde in deze showkas haar jaar-
lijkse bedrijfsfeest. Tijdens deze festiviteit 
maakten de gasten kennis met de mystieke 
sferen van Azië. Zodra de gasten de 
Showkas binnen traden, werden zij meteen 
bevangen door de rustgevende geur van 
oerwoud en indringende geheimzinnige 
klanken. Nadat zij zich een weg hebben 
gebaand over het junglepad en langs een 
echte Afrikaanse bongo speler, ontvingen 
zij van één van onze Indische gastvrouwen 

een ‘Mystic Cocktail’, waar letterlijk en figuurlijk 
de mist omheen zweefde. Toen zij richting de 
Tempel liepen ontmoetten zij de Indiase 
Slangenvrouw, die haar beste vriend stevig om 
haar schouders droeg.

Unieke locatie vlakbij Amsterdam… 
Showkas De Arendshoeve

In de vijverpartij stond een groot 
podium opgesteld alwaar een fantastische 

band speelde. Om circa 20.00 uur drongen 
de geuren van de echte Madras curry langs de 
lianen van de jungle de neuzen de genodigden 
in. Het was tijd om te gaan eten! Vanaf een 
2-tal jungle wokbuffetten maakten de Indiase 
koks ter plaatse overheerlijke Indiase gerechten 
klaar; het zogeheten front cooking. Na het eten 
was de feestavond zeker nog niet ten einde 
gekomen. Een echte waarzegster, een schoen-
poetser, een henna-tattoo zetter en een lenige 
buikdanseres stelden zich één voor één aan het 
publiek voor. 
Het uitgebreide culinaire programma, het enter-
tainment en de diverse animatieacts bekroon-
den de feestavond tot een onvergetelijk festijn.

Warner Music BeNeLux goes Hollywood
Warner Music BeNeLux organiseerde 
haar jaarlijkse WarnerWeekend voor  
medewerkers uit Nederland en België. 
Het moest een uniek uitje worden, iets 
origineels en uitdagends dat zelfs de 
grootste scepticus zou overhalen om 
actief mee te doen. Want onderlinge 
kennismaking was het sleutelwoord 
van die dag. 

Voor de deelnemers begon de dag al 
vroeg. Om 10.00 uur vertrok de groep 
richting België. Dit weekend zouden 
zij verblijven in een oud klooster 
wat temidden ongerepte bossen en 
weilanden ligt. Dit middeleeuws decor, 
inclusief gewelvenkelder en monumen-
tale zalen was bij uitstek geschikt voor 
het actieve programma.
De groep ging in 4 teams op pad om 
ieder te opereren als een onafhan-
kelijke ‘filmcrew’. SPIONAGE was het 

thema! Ieder team speelt haar 

eigen scènes die te samen uitein-
delijk een heuse speelfilm worden, zelf 
gefilmd, geregisseerd en geacteerd! 

’s Avonds volgde (na het feestelijk 
diner) een spetterende Oscaruitreik-
ing met een ludieke toelichting op de 
geleverde prestaties en het vertonen 
van de beste filmfragmenten! De 
feestelijke happening werd afgesloten 
met een spetterend feest tot in de late 
uurtjes 

met aansluitend een 
overnachting in de suites van het voor-
malig klooster. 

‘Dit was het leukste WarnerWeek-
end waaraan we ooit hebben deel-
genomen’, aldus de medewerkers van 
Warner Music.

Feestelijke heropening na grote brand bij DBM Blending
Klundert, Noord-Brabant
In 2004 werd het chemisch bedrijf DBM 
Blending te Klundert getroffen door een 
grote brand, waarbij één van de produc-
tiehallen compleet in de as werd gelegd. 

Na een periode van opbouw en 
herstel mocht de heropening van 
de productiehal dan ook op een 
feestelijke manier gevierd worden. 
Relaties uit binnen- en buitenland 
en alle werknemers waren uit-
genodigd om bij deze festiviteit 
aanwezig te zijn. Omdat inmiddels 
het jaar 2006 haar intrede had gedaan, 
had de bijeenkomst ook het karakter van 

een nieuwjaarsreceptie, maar dit was puur een 
bijkomstigheid. Het draaide voornamelijk om de 
kernwoorden: vreugde, vrolijkheid en op een 
ontspannen manier netwerken. 

Voor de festiviteit werd flink uitgepakt. Bij de 
ingang stonden sky-swingers opgesteld in de 
bedrijfskleuren en een walkway met rode loper 
leidde de genodigden de prachtig heropgebouw-
de productiehal in. De productiehal was vrolijk 
aangekleed en compleet uitgelicht: met het ac-
cent op een 5-tal gloednieuwe productieketels. 
Bij binnenkomst kregen de genodigden een 
feestelijke welkomstcocktail. 

Tevens ging de 
servicecrew diverse 
malen rond met 
luxe lepelamuses en 
warme borrelgarni-
turen. Een fantas-
tisch nieuw begin! 
Wij wensen de 
directie van DBM 
Blending en al haar 
medewerkers heel 

veelproductiviteit en succes toe met deze 
nieuwe productiehal. 

Feestelijke opening nieuwe 

Pernis Combi Terminal 
op partyschip De Ameland

Pernis Combi Terminal (P.C.T.) is de naam 
van een nieuwe, trimodale terminal in Per-
nis die op een zonnige lentedag feestelijk 

werd geopend. Deze is ontstaan uit Vopak 
Logistic Services, het warehousing bedrijf, 

waarvan de naam nog een jaar lang 
gebruikt mag worden van de oor-

spronkelijke naamgever. Verder heeft 
het niets meer te maken met het grote 

Vopak. Pernis Combi Terminal 
dekt de lading beter. 

Het 
unieke van deze nieuwe terminal is dat 
de 3 elementen, water, rail en weg met 
elkaar verenigd worden. Voor de festiviteit 
meerde partyschip De Ameland aan bij de 
Pernis Combi Terminal. Circa 200 gas-
ten genoten van de officiële opening met 
aansluitend een spectaculaire openings-
ceremonie. Het openingswoord werd 
gegeven door general manager van P.C.T., 
Dhr. G.J. van der Wielen met aansluitend 
een woord door directeur van het Rotter-
dams Havenbedrijf, Dhr. H. Smits.

Hazerswoude Dorp. één van de 
directeuren van Leune Bouw, Dhr. 
W. Krijgsman, viert zijn 25-jarig ju-
bileum. 300 genodigden, waaronder 
werknemers en relaties, waren 
uitgenodigd voor de festiviteit. De 
sfeervolle dag stond niet alleen in 
het teken van het zilveren jubileum, 
ook diende de dag ter promotie van 
de bedrijvengroep (Groen & Breg-

man Bouw, Leune Bouw, De Vlaming 
Schilders, Leune Installatie). Zo werden 
de genodigden in de gelegenheid 
gesteld om met elkaar te netwerken en 
kennis te maken met alle onderdelen 
van Leune Bouw. 

Om 15.30 uur werden de eerste gasten 
ontvangen. Nadat zij over de rode 
loper door de walkway de bedrijfsloods 
waren binnen gelopen, ontvingen zij 
een feestelijke welkomstcocktail. De 
sfeervolle achtergrondmuziek werd 
verzorgd door een licht klassiek dames 
trio. Om de eerst trek te stillen stonden 
tafelgarnituren gereed en ging onze 
servicecrew rond met royaal belegde 
koude en warme borrelgarnituren. Na 
het officieel gedeelte werden op het 

Feestelijke receptie zilveren jubilaris Leune Bouw 
evenementenplein 3 verschillende thema buffetten 
geopend, variërend van Hollands tot Oosters. Hier 
maakten de gasten een keuze uit talrijke overheer-
lijke gerechten. 

Na 19.00 uur eindigde de feestelijke bijeenkomst en 
werd er een afscheidspresentje uitgereikt door de 
organisatie zelf. 

De reacties waren 
‘Niets dan lof; één 
ieder was laaiend 
enthousiast en 
lovend over de 
organisatie’, aldus 
Leune Bouw.
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Provincie Zeeland
Rijkswaterstaat
100 jarig bestaan Rabobank
Van Omme & de Groot Bouw
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
DBM Klundert
Achmea
Leune Bouw
BIGLIFT
Spliethoff Amsterdam
Warner Music
Wintershall / Hand Event
WEA Accountants & Adviseurs
Pino Productions
Gemeente Dordrecht
Kamer van Koophandel Rotterdam
Euromast
DSM
Snoeks Magazine -  Papyrus Belgium
Delta LLoyd
Ballast Nedam
Strukton Rail Infrabeheer
Hercules Int.
Maersk
APL-shipping
MSC-shipping
Unit 4 Agresso
Amerikaanse Ambassade

En vele gewaardeerde anderen……………

Onze partyfacts

Overheerlijke warme chocolade stroomt 
als een zoete waterval waarin u allerlei 
lekkers kunt dopen. Fruit en koekjes 
worden bedekt met een zalige warme 
chocoladelaag waarvan u direct kunt 
genieten! Lekker anders, lekker verras-
send en lekker feestelijk!

Op elk feestje is deze 
Chocolade Fontein een 
unieke attractie: be-
drijfsfeesten, bruiloften, 
tuinfeesten, recepties en 
andere zakelijke bijeen-
komsten. 
Kortom, bij elke ge-
legenheid is de Choco-
lade Fontein het lek-
kerste “toetje” van de 
avond, op een wel heel 
bijzondere manier…

Chocolade & fruit 
Wij gebruiken uitsluitend 
topkwaliteit Belgische 
chocolade. Er is keuze 
uit pure, melk of witte 
chocolade. Naar wens 
kunnen we ook an-

dere smaken en kleuren 
leveren. De chocolade is van een spe-
ciaal type dat goed vloeibaar wordt in 
de fontein. 

Culi tip!
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In de markt constateren we een 
toenemende vraag naar kant-en-
klare themafeesten en partyar-
rangementen. Kenmerkend aan 
deze arrangementen is, dat ze 
een all-in prijs hebben waardoor 
de klant exact weet wat de 
kosten zijn. Zonder vervelende 
facturen achteraf. 

Wenst u een fantastisch feest 
op het water of een bijzonder 
thema op een unieke vaste 
locatie dan biedt Partyservice 
Nederland tal van verrassende, 
spannende, stijlvolle, culturele, 
tropische of actieve partyar-
rangementen. 

Daarnaast is party-arrangementen.nl 
behoorlijk flexibel. Schepen kunnen 
immers door heel Nederland aanme-
ren. 
Waar water is wordt 

Party-arrangementen.nl
gevaren! En ook onze vaste 
locaties zijn door Nederland 
verspreid. Wij zoeken voor u de 
juiste locatie bij uw festiviteit 
en voorzien u van een gedegen 

advies. 

Uiteraard houdt het daar niet 
mee op. Ons creatieve sales 
team houdt nauwlettend de 
trends, primeurs en landelijke 
festiviteiten in de gaten. Ook 
hiervoor stellen wij passende 
actuele arrangementen 
samen. Kijk voor meer 
informatie op onze 
website www.partyar-
rangementen.nl. Heeft 
u vragen? Aarzel niet 
en neem contact op 
met één van onze 
adviseurs.

De Euromast & partyschip De Ameland
Partyschip De Ameland heeft 
aan de Parkkade te Rotterdam 
zijn nieuwe thuishaven, direct 
aan de voet van de Euromast. 
Er ontstond direct een pret-
tige samenwerking tussen 
de twee bedrijven. Wat is er 
immers leuker dan, wanneer u 
in Rotterdam bent, eerst heel 
de stad te overzien vanuit de 
hoogste toren van Nederland 
om daarna aansluitend te va-
ren door één van de grootste 
havens van de wereld. 
Inmiddels hebben diverse 
gezelschappen gebruik ge-
maakt van deze samenwerk-
ing.

Groepen die na een bezoek 
aan de Euromast een vaart 
willen maken door de Rotter-
damse haven stappen dus zo 
aan boord van de Ameland.

Of het nu een kleine over-

steek betreft, een plenaire 
meeting tot 250 personen, 
stilliggend, feestend en varend… 
alles is mogelijk. Beleef lucht en 
water op de meest spannende 
manier.

Partyschip de Ameland in Parkhaven 
aan de voet van de Euromast

Zeelandnet studio’s
Deze evenementenlocatie is uniek 
in zijn soort, geen andere lokatie 
in Zeeland biedt u zoveel ruimte, 
voorzieningen en vooral zóveel 
sfeer. 

Bij binnenkomst komt u in de 
royale foyer, voorzien van een 
houten bar. Uw gasten kunnen hier 
de jassen afgeven aan onze 
hostesses. Vanuit de foyer is de 
grote hal bereikbaar. Deze hal 

van 1000 m2 is vrij in te delen, 
middels luxe gordijnen.
De hal is reeds voorzien van  con-
structies waar de licht- en 
geluidtechnici de apparatuur zo 
kunnen inhangen.
De locatie is standaard leeg, dus 
geheel vrij in te delen. Wel zijn er 
standaard inklapbare tribunes met 
luxe stoffen stoelen aanwezig.

Deze accommodatie leent zich 
uitermate voor een bedrijfspresen-
tatie of evenement, waar u graag 
met licht en geluid het aanwezige 
entertainment volledig tot zijn recht 
wilt laten komen. 

Maar ook voor beurzen is 
deze accommodatie uiter-
mate geschikt, alle 
voorzieningen zijn in ruime 
mate aanwezig.

U bent altijd verzekerd van de 
professionele steun van ervaren 
licht- en geluidsspecialisten. 
Voldoende parkeer gelegenheid 
voor circa 350 auto’s. En is 

makkelijk te bereiken. 

Culinair
Passend bij deze locatie kunnen 
wij u hier ook van ieder gerecht 
voorzien.
Heerlijke hapjes of amuses, 
kraampjes, voorzien van mooie 
gerechten, verspreid door het 
pand. Of een schitterend show 
buffet, met culinaire hoog-
standjes. Maar ook een uitge-
serveerd diner behoort tot de 
mogelijkheden.

Graag adviseren wij u over de 
schitterende mogelijkheden van 
deze centraal in Zeeland gelegen 
locatie.

Informatiebijeenkomst KVK met Hennie van der Most
De Kamer van Koophandel organiseerde een 
informatiebijeenkomst voor de Zuidhollandse 
ondernemers in de toeristisch-recreatieve 
sector. 

De bijeenkomst vond plaats op partyschip De 
Ameland. Het evenement stond in het teken 
van het project NORT Zuid-Holland, dat in 2006 
van start gaat. NORT - een initiatief van de 
toerismesector zelf - heeft drie consulenten uit 
de regio aangesteld. Zij ondersteunen kwali-
teitsverbetering van het bestaande aanbod, 
stimuleren ondernemers om bedrijfsplannen op 

te stellen, te voldoen aan kwaliteitsnormen in de 
sector en samen te werken zowel op bedrijfs- als 
gebiedsniveau. 

Na een speeddate sessie voor alle aanwezigen 
gaf Hennie van der Most (‘de vliegende onder-
nemer’, ook wel ‘de Joop van den Ende van 
toerisme’ en eigenaar van onder meer Kernwas-
ser Wunderland, Preston Palace en Speelstad 
Oranje) interessante tips voor succesvol onder-
nemen.
Een zeer geslaagd maar bovenal ook enorm leer-
zaam evenement!


