
   

 

Let's (haring) party op 13 juni 2014 

  

 

Netwerken, kennismaken EN nieuwe haring ! 

We hebben de primeur! 

Vrijdag 13 juni aanstaande….. ‘Let’s (haring)party’ en we gaan dat doen bij onze nieuwe sponsor Fletcher Hotel-

Restaurant De Hunzebergen te Exloo. Met natuurlijk de heerlijke, malse, nieuwe haring aangeboden door De 

Emmer Vishandel en tijd om te netwerken, kennis te maken en vooral om haring te eten*. We worden vanaf 16.00 

uur met een lekker welkomstdrankje opgewacht door Hotel Manager Evgeny Vreijling en zijn manschappen. 

 

Leuk toch? Tijdens het ‘haring happen’ nieuwe contacten opdoen, wellicht even een kijkje achter de schermen 

nemen bij De Hunzebergen, nieuwe sponsors van FC Emmen ontmoeten, praten over het nieuwe seizoen, de 

huidige spelers en misschien heeft u nog tips voor nieuwe spelers. Oh ja, en natuurlijk ook nog even samen de 

kansen van Ons Oranje inschatten! Oranje speelt immers die avond op het WK in Brazilië tegen Spanje? Aanvang 

van die belangrijke wedstrijd is echter pas om 21.00 uur dus we kunnen met z’n allen de FC Emmen Haringpartij 

mooi als warming up gebruiken; om de zenuwen met een lekkere nieuwe haring weg te eten en met een glaasje 

korenwijn weg te spoelen? 

 

Maar niet minder belangrijk; we gaan ook de cheque aan Stichting ALS Nederland overhandigen; de opbrengst van 

de geveilde collectors items op vrijdag 25 april, de speciale ALS-shirtjes. Namens de Stichting ALS Nederland zal 

Ineke Zaal aanwezig zijn om de cheque in ontvangst te nemen, maar ook de onnavolgbare veilingmeester Leo 

Oldenburger zal acte de presence geven. En wellicht zal ook oud topvoetballer Fernando Ricksen weer van de 

partij zijn. Wie er niet zal zijn is de andere hoofdpersoon van 25 april namelijk Martijn Doldersum. Hij is op 13 juni 

met vakantie en zijn cheque zullen we dan ook in een later stadium aan hem overhandigen. 

 

Maak kans op een prachtig Nederlands elftal-shirt terwijl u de nieuwe haring aan het happen bent. 

 

Naast de Hollandse Nieuwe hebben wij u op 13 juni nog veel meer te bieden.  

Wij hebben 40 prachtige Jup Holland Jup Oranje shirts weten te bemachtigen. Tijdens de haringparty worden de 

shirts door middel van kraskaarten onder de bezoekers verloot.  

Wat is nu mooier om een wedstrijd van het Nederlands Elftal geheel in stijl te bekijken? Want deze avond staat in 

het teken van de eerste poulewedstrijd van het Nederlands Elftal tegen Spanje.  

   

Het is dan nog wel geen Vlaggetjesdag, maar mede-eigenaar van De Emmer Vishandel Martijn Muller blikt alvast 

even vooruit op de nieuwe haring: “We verwachten dit jaar een heerlijke, vette haring. Dit in verband met de 

extreem zachte winter en het vroege, warme voorjaar”. 

Lekker happen en smullen geblazen dus! 

  

En misschien maakt u tijdens het haring happen wel kennis met een nieuwe, belangrijke zakenpartner. En dat alles 

onder het genot van….. een harinkje! 



   
 

  

 

 

Het programma vrijdag 13 juni 2014. 

 

16.00 uur ontvangst met een welkomstdrankje, 

                 Fletcher Hotel-Restaurant De Hunzebergen, 

                 Valtherweg 36 te 7875TB Exloo. 

16.30 uur opening van het haringbuffet 

17.00 uur overhandiging cheque aan Stichting ALS Nederland 

  

Let’s (haring) party! Op het nieuwe seizoen, op wellicht een  succesvol seizoen, op het WK in Brazilië en natuurlijk 

op die lekkere nieuwe haring…………………!! 

  

U bent uitgenodigd om met een aantal personen te komen en ook om een introducé mee te nemen. Aanmelden 

kan tot en met dinsdag 10 juni aanstaande via commercie@fcemmen.nl. Aanmelden is verplicht, want we willen 

natuurlijk wel weten hoeveel haring we in moeten slaan. VOL=VOL. 

  


