Let’s have a Redhead Biesbosch Day
Kom naar het “Belevingsplein” in Breda, Redhead Days festival 3 en 4 sept. a.s.
Voel, zie, proef en ervaar de mogelijkheden in het Nationaal Park de Biesbosch op het
Belevingsplein Drimmelen Biesbosch
Biesbosch Belevingsplein
Tijdens het Redhead Days festival in Breda wordt het Kasteelplein omgedoopt tot Belevingsplein
Drimmelen Biesbosch. Op het plein staan allerlei stands waar je het Nationaal Park kunt beleven.
Van rondvaart en verhuur boten tot overnachtingen. Van streekproducten en modeshow tot muziek uit
Drimmelen. We stellen u weer voor aan andere deelnemers.
Zilvermeeuw
Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw organiseert al bijna
vijftig jaar rondvaarten door één van de mooiste
natuurgebieden van ons land; “Nationaal Park de
Biesbosch”. Voor individuele gasten en groepen
kunt u op www.zilvermeeuw.nl informatie vinden
voor een gezellige dag in en rondom de Biesbosch.
Vanaf de bekende en gezellige twee uur durende
Biesboschtocht tot en met een compleet verzorgde
dagtocht met bezoek aan Slot Loevestein, het Rotterdamse havengebied, of een tocht geheel verzorgd
met een koud-warm buffet en dessert behoren tot onze mogelijkheden.
Korenbeurs
Best Western Hotel de Korenbeurs ligt in het gezellige
Brabantse dorpje Made. Het hotel is de perfecte
uitvalsbasis voor een mooie wandel-, fiets-, of
vaarroute door schitterend Nationaal Park de
Biesbosch. Breng een bezoek aan Bourgondisch
Breda, Den Bosch of Antwerpen of bezoek één van de
maar liefst 16 golfbanen binnen een straal van 20
kilometer. Sluit de dag culinair af in trendy restaurant
"Fundi" van Chef-kok Martijn Broeken en zijn
enthousiaste team. Regionale producten en mooie
open wijnen, zowel voor diner als lunch. Het hotel beschikt over 80 gratis parkeerplaatsen, een terras
op het zuiden en is voorzien van vele luxe gemakken. Meer info? http://www.korenbeurs.nl
Mario de Groot
Mario is geboren met een passie voor zingen. Al op jonge leeftijd zong hij
op school in theater en musical uitvoeringen. Op latere leeftijd werd hij lid
van een groep waarmee hij zeer actief was tijdens diner shows, feesten en
andere evenementen. Na enkele jaren heeft hij de beslissing genomen
zich meer te profileren als solozanger. Mario is actief tijdens (privé) party’s,
après-ski feesten, Hollandse avonden, artiestendagen, maar ook als het
serieuzer moet kunt u op hem rekenen. Nederlandse krakers, Engelse
swingers, Crooners (Rat Pack, zijn brede repertoire stelt hem in staat een
muzikale noot toe te voegen bij elk gewenst evenement. Mario heeft het
podium gedeeld met vele bekende zangers en zangeressen. Meer info?
http://www.mariodegroot.nl

Managementteam Redhead Days neemt voorproefje Biesbosch Day!
Zaterdag 16 juli heeft het managementteam van de Redhead Days zelf de in het programma
aangeboden Biesbosch boot/wandeltocht ervaren. Een voorproefje dus van een van de te boeken
dagtrips op 2 en 5 september a.s. Met de boot van de Zilvermeeuw (www.zilvermeeuw.nl) afgezet bij
het bruggetje van St Jan. Al wandelend naar de eendenkooi en dat alles onder de bezielende leiding
van Staatbosbeheer boswachter Frans Fronik die van alles over en van de natuur in de Biesbosch
vertelde en liet ervaren. Een pracht dag vullend programma met veel natuurschoon, aldus het team!

