
NATUURSTEEN TWEEDAAGSE 

 

 

Onze Leden Tweedaagse vindt dit jaar plaats op vrijdag 8 en zaterdag 9 november. Zoals u 
inmiddels van ons gewend bent, zoeken we altijd naar een speciale locatie en we denken dat 
we voor dit jaar weer iets moois hebben gevonden. We gaan dan ook twee dagen verblijven in 
het mooie Sanadome Hotel & Spa te Nijmegen.  

NIJMEGEN 
Nijmegen ligt grotendeels op de zuidelijke oever van de Waal, aan de voet van een stuwwal. De 
zogenaamde Waalsprong ligt ten noorden van de rivier, een gebied waarin zich het dorp Lent en een 
geannexeerd deel van Oosterhout bevinden. Van oudsher maakt Nijmegen met enkele andere 
gemeentes in de omgeving, zoals Wijchen, Beuningen en Berg en Dal, deel uit van het Rijk van 
Nijmegen en heeft een lange geschiedenis die meer dan 2000 jaar teruggaat. Als Ulpia Noviomagus 
Batavorum kreeg het rond het jaar 100 marktrechten. In 1230 werd Nijmegen vrije rijksstad en in 1402 
Hanzestad. De stad is sinds de komst van de Katholieke Universiteit (de huidige Radboud Universiteit) 
in 1923 een universiteitsstad.  
 
SANADOME 

Hotel Sanadome in Nijmegen is een viersterrenhotel 
met een prachtig en groot wellnesscentrum. Hierin 
vindt u heerlijke thermen, whirlpools, zoutwaterbaden, 
mint- en stoomkamers en een uiterst modern 
fitnesscentrum. Het water in de thermaalbaden komt 
uit een zoet en zout waterbron, waaraan een heilzame 
werking is toegedicht. In de Thermen is het dragen 
van badkleding verplicht. Spa Sanadome Hotel heeft 
een modern interieur en beschikt over 96 Deluxe en 
10 Superior hotelkamers. De ruime kamers zijn 
voorzien van grote en comfortabele bedden en 

hebben bijna allemaal een balkon met uitzicht op de fontein of de parktuin. Dankzij de prachtige 
ligging in een bosrijk gebied, bent u tijdens uw verblijf in Sanadome verzekerd van een ontspannen 
nachtrust. Voor een hotelovernachting vragen we een eigen bijdrage van € 65,- per persoon.  
 
PROGRAMMA - VRIJDAG 8 NOVEMBER 2019 
 
11.30 uur  Voorregistratie & bagage afgifte bij de receptie 
   
  Ontvangst in Conference Lobby 
 
12.00 uur  Lunch in restaurant Ninety 
 
13.30 uur Ledenbijeenkomst in de Conference Room 2  

Start partnerprogramma  
 
 
 
 
 
 



PARTNERPROGRAMMA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omdat we gekozen hebben voor Sanadome en dit bekend staat als het beste wellness hotel van 
Nederland krijgen alle partners een heerlijke middag vol pure verwennerij aangeboden. De groep 
wordt ontvangen met koffie/thee. Na een heldere uitleg wordt u onder begeleiding van de beauty 
specialisten voorzien van een feestelijke basis make-up en leert u meteen de fijne kneepjes voor een 
goede make-up. Daarnaast worden ook uw handen onderhanden genomen tijdens een workshop OPI 
hand- en nagelverzorging.  
 
Heeft u geen behoefte aan deze workshops, dan kunt u ook de thermale baden van Sanadome 
bezoeken. Tijdens deze Natuursteen Tweedaagse heeft u namelijk vrij toegang tot alle whirlpools, 
zoutwaterbaden, mint- en stoomkamers en fitnesscentrum. Vergeet niet uw badkleding mee te nemen, 
want dit is verplicht!   
 
VERVOLG PROGRAMMA 
 
16.00 uur Einde ledenbijeenkomst & partnerprogramma 

  Borrel in restaurant Ninety 

17.00 uur Sleutel uitgifte voor de leden die blijven overnachten 

18.30 uur Transfer naar Fort Lent  

19.00 uur Feestavond met diner & muziek in Fort Lent 

 

FORT LENT  
Het wordt nog een uitdaging om op vrijdagavond door de stad Nijmegen te rijden, maar dat houdt ons 
niet tegen! We rijden in bussen naar het plaatsje Lent, gelegen aan de oever van de Waal. Fort Lent 
heeft een grote overdekte binnenplaats, vele intieme ruimtes, klassieke gewelven en een dakterras: 
de combinatie van sfeer, stijl, vrijheid en variatie maakt dit fort uniek. Door de markante indeling zijn 



alle binnenruimten makkelijk te koppelen aan de grote overdekte binnenplaats. En juist op deze 
binnenplaats gaat het gebeuren! De gastvrouwen heten ons van harte welkom en we lopen naar de 
binnenplaats van het prachtige fort alwaar we aan mooie ronde tafels mogen plaatsnemen. We 
hebben gekozen voor een uiteenlopend buffet met voor ieder wat wils. Na het diner gaan dan toch 
echt de voetjes van de vloer en kunnen we van de muziek genieten! 
 
Let op, er is de hele avond transfer van en naar Sanadome/Fort Lent. Mocht u soms eerder terug 
willen of iets vergeten zijn dan kan dit! 
 
MUZIKALE OMLIJSTING 
Als muzikaal hoogtepunt hebben we NPO radio 2 DJ Corné Klijn weten te strikken. Corné kent 
inmiddels de klappen van de zweep en zal er zeker voor zorgen dat de voetjes van de vloer gaan. 
Tussendoor komen er ook nog een paar live artiesten voorbij, die zeker voor een vrolijke noot zullen 
zorgen. Tussen al deze activiteiten door zal de DJ ook zijn steentje bijdragen en wat rustigere muziek 
draaien tijdens het diner.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLAPEN BIJ SANADOME 
Na een dag van vergaderen, netwerken, actualiteiten bespreken en gezellig samenzijn is het weer tijd 
om met de bus terug naar Sanadome te gaan. Voor de nachtbrakers onder ons is de bar in het hotel 
nog even open.  
 
PROGRAMMA - ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019 
 
09.00 uur Ontbijt restaurant  

09.30 uur   Heerlijk ontspannen in de Thermen van Sanadome. Er is een binnen- en  
  buitenbad, een zoutwaterbad, kruiden, whirlpools, warmwaterbaden, mintkamer, 
  stoomkamer. Voetbaden en een thermen tuin. Vergeet uw badkleding niet, dit is 
  verplicht! 

11.30 uur   Uiterste uitchecktijd hotel  

12.00 uur  Gezamenlijke afsluitende lunch in restaurant Ninety 
 
13.00 uur  Einde programma 

Inschrijven voor de diverse programma-onderdelen kan op: 
www.noa.nl/ledentweedaagse 

 
Deelname aan de Natuursteen Tweedaagse is voor NOA-leden geheel gratis. Alleen voor de 

hotelovernachting is de eigen bijdrage € 65,- per persoon. 




