
KOSTEN
De kosten voor deelname aan ‘Xmas in BlackVolvo’ 

bedragen slechts één tientje. 

De entree voor de Black-tie party bedraagt € 85,- p.p.

incl. een glas welkomst-prosecco en een uitgebreid

Zweeds buffet in ‘walking diner’ stijl tussen 

19.00 en 21.00 uur. Het Nederlands Dansorkest speelt

die avond van 20.00-24.00 uur.

INSCHRI JVEN
Voor de verplichte inschrijving, klikt u hier. 

‘Jardin d’Hiverre®’ is gelegen op de ruim 25 hectare

boomkwekerijen van Bomencentrum Nederland, net

buiten Baarn, direct bij de op- en afritten van de A1. 

Voor de navigatie ingeven: Wildenburglaan, Baarn.

U graag verwelkomend op donderdag 28, vrijdag 29 

of zaterdag 30 december 2017,

ing. Hans R. Blokzijl - Bomencentrum Nederland

DATA 
DONDERDAG 28 & VRIJDAG 29 DECEMBER 2017
14:00 uur 21:00 uur

Ontvangst gasten Afsluiting

ZATERDAG 30 DECEMBER 2017
14:00 uur 18:00 uur

Ontvangst gasten Afsluiting

Christmas
I N  B L AC K VO LVO
28, 29 en 30 december 2017
Na hopelijk gezellige en enerverende Kerstdagen kunt u ipv slenteren over de meubelboulevards of
wandelen in de natuur op 28, 29 en 30 december genieten van het zeer bijzondere Christmas In Black
Volvo event. Drie heerlijke en informatieve Volvo-, culinaire-, muzikale- en ontmoetingsdagen in 
de dit voorjaar geopende Jardin d’Hiverre® (de wintertuin van Bomencentrum Nederland), in 
samenwerking met Swedish Collection. Met o.a. een line-up (zowel binnen als buiten) van diverse 
glimmend gepoetste zwarte Volvo’s, modellen variërend van de jaren 1947 t/m heden. Een unieke 
zeldzame Volvo black-line om van te smullen!

SPECIAL GUESTS

Boeiende presentaties van bekende gastsprekers

MINIATUREN: Bert Jan Nijhuis;

Volvo Model Cars

MEGUIARS’S: Rob Mellaart;

Poetsproducten

SWEDISH COLLECTION: ing. Hans R. Blokzijl

Het ontstaan van een verzameling

GIO: Albert Boekel

Klassiekerverzekeringen

AMAZON ADVENTURES: Klaas Postma

Zijderoutereis 2018

EUROLANDSCAPE: ing. Pieter van Loon

Chinese en internationale landschapsarchitectuur

ANIMA VITALIS: ing. Nico Brink

Black Olives from Kreta

SOLARFREEDOM: Remco van der Horst

Zonne-energie komt naar u toe

VERRASSING: bekende automotive speaker

EXPOSANTEN:

• Volvo Forum: Ben Ekeler

• Meguiar’s: Poetsproducten

• The black barber Wesley: uw coupe, snel in model

• Anima Vitalis: Black Olives from Kreta

• Passie voor Glans: tot in detail hart voor uw auto

• From Black To Light: zonne-energie komt naar u toe

EN VERDER:

• Proeverijen van culinaire Zweedse hapjes en een 

uitgebreid drankenbuffet

• Tijdens het event diverse rondleidingen voor groepjes 

van 25 personen ‘by day en by night’ door het 

Exposarium (ideeënpark) onder leiding van een 

deskundige botanische gids;

• Met dank aan Volvo Hooftman autobedrijven voor het 

beschikbaar stellen van de nieuwste zwarte Volvo’s.

Uiteraard bent u als genodigde met een andere kleur 
Volvo of een ander automerk ook welkom! Parkeren is gratis
in onze park-eerparken.Bent u in het bezit van een mooie
zwarte Volvo dan kunt u zich nog aanmelden voor de 
line-up voor de Jardin d’Hiverre®.

BLACK-TIE PARTY - ZATERDAG 30 DECEMBER - 17.00 - 24.00 UUR
Opgeluisterd door het 19 man tellende Nederlands Dans orkest met dansen als onder meer, Quickstep,
Chachacha, Samba, Tango en Slow fox, kunt u genieten van een uitgebreid Zweeds buffet en feestelijk
het oudejaar afsluiten en het nieuwe jaar inluiden.
U wandelt in black-tie, gala of bij u passende feestelijke kleding langs zeer bijzondere zwarte Volvo’s
en geniet continu van het feeërieke uitzicht vanuit de Jardin d’Hiverre op het 20.000 vierkante meter
grote Exposarium (groene Ideeënpark).

Het is mij een eer en genoegen om ook voor u deze bijzondere avond te organiseren. 
Welkom - Mycket vällkomna.
Hans R. Blokzijl


