
LEDENBIJEENKOMST HOOFDSECTOR NATUURSTEEN 
 5 & 6 november 2021 

 

 

TOTALE PROGRAMMA - Vrijdag 5 en zaterdag 6 november 2021 

Wat? 

 LedenTweedaagse NOA hoofdsector Natuursteen 

 

Wanneer? 

Vrijdag 5 november & zaterdag 6 november 2021 

 

Waar? 

Bilderberg Grand Hotel Wientjes 
Stationsweg 7, 8011 CZ Zwolle 

Let op!! Parkeren op parkeerterrein aan de overkant: 

Navigeer naar Nieuwe Buitensociëteit Zwolle 

Adres: Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle 

 

 

 
 

BILDERBERG GRAND HOTEL WIENTJES 

Grand Hotel Wientjes is een begrip in Zwolle en omstreken. De voormalige burgemeesterswoning is 

niet alleen al 90 jaar een heerlijk hotel om te verblijven tijdens een bezoek aan de stad, het is dankzij 

haar centrale ligging (op slechts 250 meter vanaf NS station en op loopafstand van het centrum) en 

persoonlijke aandacht ook een ontmoetingsplek voor Zwolle. Ontdek de authentieke sfeer van dit 

Grand Hotel, waar gastvrijheid tot ambacht verheven is. In onze comfortabele hotelkamers komt u 

helemaal tot rust. U zult al snel merken, aankomen bij Hotel Wientjes is thuis komen. Ook met gepaste 

afstand onthalen onze medewerkers u met de gastvrijheid die u van ons gewend bent.  

CORONA 

Voorwaarde is dat elke gast zich bij aankomst meldt bij de receptiemedewerkers voor een Corona 

check. De collega’s vragen om een geldig identiteitsbewijs en controleren of je een van de volgende 3 

bewijzen kunt tonen: 

 



• Een vaccinatiebewijs van een Europees goedgekeurd vaccin.  

• Een negatieve Coronatest die niet ouder is dan 24 uur. Alleen een officiële PCR test is geldig.  

• Een herstelbewijs. Een positieve coronatest van minimaal 11 dagen en maximaal 180 dagen 

 geleden.  

 

De medewerkers beschikken over de officiële Corona Check Scanner dus kunnen een QR code 

scannen. Ook een officieel papieren document als een testbewijs of een geel vaccinatie boekje geldt 

als geldig bewijs. 

 

PROGRAMMA - vrijdag 5 november 

11.30 / 12.00 uur Aankomst in Bilderberg Grand Hotel Wientjes, Stationsweg 7, 8011 CZ Zwolle 

   Let op!! Parkeren op parkeerterrein aan de overkant: 

   Navigeer naar Nieuwe Buitensociëteit Zwolle 

   Adres: Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle  

 

12.00 uur   Uitgebreide lunch in het sfeervolle Pothuis (voorheen bekend als dé nachtclub 

   van Zwolle waar bijv. Herman Brood graag vertoefde) 

 

13.30 uur  Ledenbijeenkomst in de Thorbeckezaal  

 

   - Start van het partnerprogramma* - 

 

*PARTNERPROGRAMMA  

De partners vertrekken naar Schouwburg Odeon, aan de Blijmarkt 25 in Zwolle. Op 

ongeveer 5 minuutjes lopen vanaf het hotel. En dan wil je natuurlijk graag weten wat jullie 

in het theater gaan doen? We hebben gekozen om ditmaal een workshop cocktails maken 

te organiseren. Natuurlijk is het super leuk om je eigen cocktail te kunnen maken, door 

deze workshop wordt het maken van je eigen cocktail een eitje! De juiste basiskennis is 

essentieel voor een goede cocktail, dat bestaat uit een gevoel voor verhoudingen en de 

juiste materialen. Maar vooral het proeven vinden wij misschien wel het leukste onderdeel 

van deze workshop.  

 

VERVOLG PROGRAMMA 

16.00 uur  Einde ledenbijeenkomst & partnerprogramma 

16.15 uur  Borrel aan de mooie bar van Hotel Wientjes, bij binnenkomst is dit linksaf!  

   Voor de leden die blijven overnachten is dit de beste tijd om in te checken 

17.15 uur  Einde borrel en tijd om op te frissen voor de feestavond 

18.15 uur  Transfer bus naar Theater De Spiegel aan de voorzijde van het hotel 

18.30 / 18.45 uur  Feestavond met diner & liveband in Theater De Spiegel  

 

THEATER DE SPIEGEL  

Het wordt nog een uitdaging om op vrijdagavond door de stad van Zwolle te rijden, maar dat houdt 

ons niet tegen! We rijden in bussen naar hét theater van Zwolle “De Spiegel”, die we voor deze 

gelegenheid exclusief hebben afgehuurd voor onze natuursteenleden. 

 

CORONA 

Ook hier gelden dezelfde regels als bij Hotel Wientjes, wees hier alert op! 

 



FEESTAVOND MET DINER & LIVEBAND 

We hebben gekozen voor een luxe walking dinner, met voor ieder wat wils. Na het diner gaan we naar 

een andere zaal en dan gaan toch echt de voetjes van de vloer en gaan we van elkaar en de muziek 

genieten! Natuurlijk zijn er nog een paar verrassingen, want we kunnen niet alles prijs geven! 

 

Let op, er is deze avond geen verdere transfer van en naar het hotel. Mocht u eerder terug willen of 

later willen komen van en naar het theater dan is dit wel op eigen kosten. Aangezien we het niet laat 

mogen maken gaat de bus uiterlijk om 23.45 uur weer terug naar Hotel Wientjes.  

 

SLAPEN BIJ GRAND HOTEL WIENTJES 

Na een dag vol vergaderen en gezellig samenzijn is het weer tijd om richting Grand Hotel Wientjes te 

gaan. Ook terug gaan we met de bus die aan de voorzijde ons op komt halen. Als u liever lopend 

terug gaat moet u rekening houden met een wandeling van ongeveer 17 minuten. Op dit moment is 

nog niet bekend of we nog gezamenlijk een afsluitend borreltje kunnen drinken in de bar van het hotel. 

We sluiten de dag af en begeven ons naar de comfortabele kamers van Hotel Wientjes, deze zijn 

sfeervol ingericht en van alle gemakken voorzien.  

 

PROGRAMMA - Zaterdag 6 november 2021 

09.00 uur Uitgebreid ontbijt in het restaurant  

10.30 uur   U kunt kiezen of u na het ontbijt weer naar huis gaat of dat u zich laat verleiden tot 

  een heerlijke stadswandeling door de binnenstad van Zwolle met de meest luide 

  stadsomroeper die al jaren wat prijzen heeft gewonnen door zijn ludieke manier van 

  vertellen. Hij laat ons de geheimen van Zwolle zien, maar heeft ons beloofd dat we 

  ook langs een aantal natuurstenen werken zullen wandelen.  

12.00 uur  Rondleiding in het Academiehuis / de Grote Kerk 

12.30 uur  Afsluiting met (eenvoudige) lunch 

 


