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maandag 10 september a.s.:
LEKKER ZWIEREN EN ZWAAIEN

Zwieren, zwaaien, rondjes draaien. Eén entreeprijs en vervolgens alles gratis.
Inclusief de patat, het ijs en het fruit. Een dag lang ongebreideld plezier, zowel
binnen als buiten. Attractiepark Drouwenerzand is een van de beste (zo niet DE
beste) dagattracties van Drenthe.
 
Daar heeft directeur/eigenaar Bert van der Linde lang over nagedacht. En erg veel
zorg aan besteed. Daar werkt hij nog elke dag aan. Samen met 20 vaste
medewerkers, zo’n 20 los/vaste medewerkers en soms wel 70 vakantiekrachten. 
 
Bert kan daar lang en leuk over vertellen. En dat is precies wat hij gaat doen op
maandag 10 september a.s. Dus snel aanmelden, vrienden. Misschien kunnen we
nog samen in de zweefmolen of het spookhuis….. 

EXTRA INLEIDERS
Naast Bert van de Linde komt ook VVD-wethouder Nynke Houwing nog iets vertellen
over het belang van Recreatie & Toerisme voor de Gemeente Borger-Odoorn.
Evenals Gedeputeerde Henk Brink, die iets komt vertellen over de nieuwe
businessclub rondom de Hunebed Highway.

ETEN IN HET RIBHOUSE

Alhoewel de frieten en frikandellen gratis zijn, gaan we daar geen gebruik van
maken. We gaan aan tafel bij het aanpalende Robin Hood Ribhouse. Daar worden
we ontvangen en daar sluiten we ook af.

PROGRAMMA
 
vanaf 16.30 uur Inloop met koffie en koek
17.00 uur Welkom door de Voorzitter
17.03 uur Korte inleiding door Nynke Houwing, VVD-wethouder Borger-

Odoorn
17.15 uur De Hunebed Highway door Henk Brink, VVD-Gedeputeerde

Drenthe
17.30 uur Inleiding door Bert van der Linde, Attractiepark Drouwenerzand
18.00 uur Rondleiding over het park
19.00 uur Borrel
19.30 uur Aan tafel bij Robin Hood Ribhouse

Ontvangst
We worden ontvangen in Robin Hood Ribhouse. Er is meer dan voldoende
parkeerplek voor de deur.
 

Adres
Gasselterstraat 7
9533 PC Drouwen
 

Opgeven
Opgeven kan door even een mailtje te sturen naar secretariaat@club-van-100.nl
Introducés zijn, zoals altijd, van harte welkom. Vooral als ze voldoen aan de
gemeenschappelijke kenmerken: liberaal in hart en nieren | politicus/ca of
ondernemer of bestuurder | woonachtig of werkzaam in Drenthe 
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