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MEMO 
Aan : deelnemers conferentie ‘’Morgen wordt alles anders!’ op 21 (en 22) maart 2018 
Onderwerp : Informatie  
 

 
Locatie 21 maart 
Hotel en congrescentrum Papendal, Papendallaan 3, 6816 VD in Arnhem, Tel. 026 483 7911 
 
Bereikbaarheid 
Papendal is goed te bereiken. Zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Bekijk de route & 
advies pagina  zodat u zorgeloos het terrein kunt bereiken. 
 
Aanvang diners 
- dinsdag 20 maart: 19.30 uur 
- woensdag 21 maart: 18.00 uur 
 
Afrekening hotel via pin/creditcard of facturering aan school 
Kosten voor eigen rekening zoals bar rekening en consumpties bij het diner op dinsdag 20 maart 
moeten voor vertrek afgerekend worden bij de receptie van hotel Papendal of afspraak maken met de 
receptie een totaalfactuur naar school te laten sturen.  
In dat geval moet bij het inchecken de naam van de contactpersoon van school (die ook deelneemt 
aan de conferentie) doorgeven voor het ondertekenen van de rekening voor vertrek. 
Kosten diner op 20 maart, overnachting(en) en deelname horeca programma 22 maart worden vanuit 
de MBO Raad aan de scholen gefactureerd. 
 
Fitnessruimte en Sauna 
Tijdens een overnachting in het hotel kunt u ook gratis gebruik maken van de modernste apparatuur in 
de fitnessruimte. De sportruimte bestaat uit; hardloopband, hometrainer, crosstrainer, roeiapparatuur 
en verschillende gewichten voor core stability oefeningen. Sportliefhebbers hebben ook de 
mogelijkheid gebruik te maken van een speciale fitnessruimte op het terrein van Papendal. 
Papendal beschikt over een prachtige wellness. In de wellnessruimte geniet u van de gratis sauna en 
Turks stoombad. Heerlijk ontspannen dus. 
 
Locaties 22 maart 
Horeca: Landgoed Rhederoord, Parkweg 19, 6994 CM De Steeg, ontvangst tussen 9.30-10.00 uur 
Bakkerij: FrieslandCampina Innovation Center, Bronland 20, 6708 WH Wageningen, ontvangst tussen 
9.00-9.30 uur. 
 
Telefoonnummers organisatie  
Wilma van Nijen   06 – 50 25 07 51 
Rico Vervoorn  06 – 50 27 26 53 

 

http://papendal.nl/
http://papendal.nl/contact/route-en-parkeren/
http://papendal.nl/contact/route-en-parkeren/
https://www.rhederoord.nl/
https://www.frieslandcampina.com/nl/innovatie/onze-rd-en-innovation-centres-geconcentreerde-innovatiekracht/innovatiekracht-vergroten-door-samenwerking-van-disciplines/
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