
 

PERSUITNODIGING

Toekenning subsidie REX-programma Parc Sandur Emmen

Woensdag 13 juli 2022 ontvangt Parc Sandur €100.000 euro vanuit het REX-programma van Vitale 
Vakantieparken Drenthe. Het is daarmee het achtste park dat in Drenthe een subsidie krijgt als 
bijdrage in de eigen investering. 

Grootse plannen
De plannen van Parc Sandur zijn groots, een enorme investering voor de toekomstbestendigheid
van het park. Het park geeft daarmee een belangrijke economische impuls aan de hele regio. In de 
belevingsboulevard rondom het hoofdgebouw komen alle elementen samen. Er is al geïnvesteerd in 
onder andere een nieuw horecaconcept; het Beach House en lounge terrassen aan het water. De 
toekenning van het REX-programma draagt bij aan het afronden van de belevingsboulevard met o.a. 
een avontureneiland voor kinderen. Dit is een belangrijke bijdrage aan de toekomstbestendigheid 
van Parc Sandur voor zowel toeristische gasten als omwonenden. 

Programma
Henk van de Boer, voorzitter van de Stuurgroep van Vitale Vakantieparken Drenthe, en wethouder 
Pascal Schrik van de gemeente Emmen overhandigen gezamenlijk de symbolische cheque ter waarde
van €100.000 euro aan Bert de Groot, General Manager van Parc Sandur. U bent van harte 
uitgenodigd om dit moment bij te wonen.

13.00 uur Ontvangst.
13.10 uur Openingswoord door Henk van de Boer en wethouder Pascal Schrik.
13.20 uur Overhandiging van de cheque aan General Manager Bert de Groot.
13.25 uur Gelegenheid tot vragen stellen.
13.30 uur Afsluitend een rondleiding over het park.

                                                                                                                                                                                                
Noot voor de redactie/niet voor publicatie:
Wilt u de uitreiking van de subsidie aan Vakantiepark Parc Sandur bijwonen? Deze vindt plaats op:
- Woensdag 13 juli 2022 vanaf 13.00 uur
- Parc Sandur, Sandurdreef 5, 7828 AA Emmen
General Manager Bert de Groot, Voorzitter van de Stuurgroep van Vitale Vakantieparken Drenthe 
Henk van de Boer en wethouder Pascal Schrik staan u graag te woord.

Wilt u meer weten over het programma Vitale Vakantieparken Drenthe?
Kijk op www.vitalevakantieparkendrenthe.nl
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Chantal Zwaving-Heikens
Communicatieadviseur Vitale Vakantieparken Drenthe
T: 06- 15347987
E-mail: c.zwaving-heikens@vitalevakantieparkendrenthe


