Uitnodiging Bijeenkomst OKMG
maandag 18 mei 2015

BEZOEK/RO

NDLEIDING

PROGRAMMA:
Tussen 17.45 – 18.00 uur
Aankomst via de hoofdentree, waar eveneens de uitgifte
van de naambadges plaatsvindt.
Ontvangst in de spelerstunnel met zicht over de Vitessegrasmat! Geheel in stijl van de ambiance met een geelzwart drankjes.
Vanaf 18.00 uur
Worden we in drie groepen verdeeld voor voor een ‘highlight’ tour door Gelredome met diverse spel- en amusementsactiviteiten en uiteraard een aantal culinaire breaks.
Per groep starten we op een verschillende verdieping en
rouleren per etage:
5e verdieping
Bezoek aan het persplatform, het hoogste punt van Gelredome met zicht over de tribunes en tevens bezichtiging van
een aantal businesslounges en de Heineken Heaven.
2e etage
Bezichtiging van de Promenade. Op de Promenade vindt er
een spelelement plaats wat uiteraard met voetbal te maken
heeft!
Begane grond
Een kijkje achter de schermen met een bezoek aan de
kleedkamers, de persruimte en het spelershome. Hier verzorgen we een weetjesquiz over Gelredome en Vitesse.
En wat is een spelelement zonder prijs? Voor de winnaar zijn er twee tickets voor de nacompetitie in de loge
van Buitenpoort Gelredome.

Rond 19.00 uur
Samenkomst in de Siriuszaal
Aansluitend:
Opening buffet onder begeleiding van de koks met als
thema ‘asperges’ (uiteraard bied het buffet ook voldoende
mogelijkheden voor de niet asperge liefhebbers)
Op het menu staan:
Verse asperges met kruimels van scharrelei en
Hollandaise saus en jonge voorjaarsaardappeltjes
Ovengegrilde beenham van de scharrelboer, gesneden
vanaf de plank.
Gerookte zalm met roerei, geserveerd op romige pasta
Stoofpotje van mals scharrelvlees
Salade met garnaaltjes en asperges
Voorjaarsbonenschotel / Gemengde sla
Brood en ‘smeersels’
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Aansluitend gelegenheid tot netwerken
Ca. 21.30 uur verwacht einde
Aan/afmelden via bijgevoegd formulier of via onze website:
www.ondernemerskringmiddengelderland.nl

Activiteitencommissie: John van Haren, Inge Mijnhart, Lidy Bodewes,
Franck Campman, Egbert Sloet van Oldruitenborgh.

Noteer in uw agenda: Maandag 8 juni spectaculaire activiteitendag in AMSTERDAM!!!

