nieuwsbrief

Nieuwe
ritten

Beleef met je gezin
een op autoavontuur
deze kerstvakantie!

Met Johannes op autoavontuur door de
Koloniën van Weldadigheid

Met Billy op autoavontuur

In dit nieuwe avontuur wordt je door de kleine

het Reestdal, ga je als cowboys of cowgirl het

Johannes van den Bosch meegenomen in de historie

avontuur aan. Met de route op de telefoon en

van de Koloniën van Weldadigheid.

lekkere versnaperingen onderweg ontdek je de

In omgeving Ruinen, Dwingelderveld, Echten en

hoogtepunten van Drenthe, nieuwe spelletjes
Ontdek de Koloniën met een prachtige route

vanuit de auto, raadsels oplossen en nog veel

met statige lanen en koloniehuisjes. Kom in de

meer. Dit keer hebben we een voice over van

kerstvakantie naar Doldersum of naar de Blesse

cowboy Billy in de web-app die je met leuke

om te starten. Met een route in de web-app met

verhalen en weetjes uit de streek mee op reis

leuke weetjes, tips, vragen & natuurlijk spelletjes.

neemt.

We nemen een kijkje in een echt Kolonieschooltje.
De 2 startpunten van deze route zijn:
De 2 startpunten van deze route zijn:

1.

Ruinen – Buitencentrum de Poort

1.

Doldersum – Grenzeloos

2.

Echten – Vakantiepark Westerbergen

2.

De Blesse – Pieter Poot

Met beide avonturen start je eerst met
Koffie �Thee �Ranja en wat lekkers bij je startpunt�

lunchboxen
Een avontuur maakt hongerig en dorstig en daarom hebben we ook nu weer mooie lunchboxen of
borrelboxen to go beschikbaar om bij te bestellen. Boek je reis en boek tegelijkertijd een wat lekkers
voor onderweg, minimaal 24 uur van te voren. Daarmee ondersteun je tevens de lokale horeca!

Bedrijfsuitje
Het is ook mogelijk om een opautoavontuur.
nl met je bedrijf te doen. De app wordt
gepersonaliseerd (incl. logo) aan je bedrijf.
Er kunnen vragen en opdrachten aangepast
worden. Een complete middag met personeel
en gezin voorzien van extra leuke activiteiten
en lekkers onderweg.
Nieuwsgierig geworden? Mail voor meer

Boek nu je

vol
is
vol

opautoavontuur.nl
Johannes op autoavontuur door
de Koloniën van 26-12 t/m 31-12
en van 02-01 t/m 09-01.
Billy op autoavontuur van 27-12
t/m 30-12 en van 02-01 t/m 09-01

informatie naar info@blinkerevents.nl

Houd onze social media in de gaten� We hebben meerdere winacties�

f$ Op auto en ﬁets avontuur - @opautoenﬁetsavontuur
f$ Smultoer - @smultoer
WIj wenSen U Fijne feestdagen en
op naar een avontuurlijk 2022�

