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5-daagse Bridgereis Carnaval 
Programma 
13-17 februari 2015 (vr-di) 

 

 

 

Gratis vouchers worden in hotel uitgereikt met betrekking tot het bezoeken van vier 
bezienswaardigheden rond kunst en cultuur. 

 

 
Klik op de afbeelding Cultureel Passe-Partout (CPP) 

 

 

 

Programma  
 

Vrijdag 13 februari 

Welkom in hotel vanaf    : 15.00 uur 

Welkomstdrankje in bridgezaal : 17.15 uur 

Diner in Restaurant   : 17.45 uur 

Inloop drive bridgezaal   : 19.30 uur 

Aanvang drive    : 19.45 uur 

Einde drive    : 23.00 uur 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/bridgereizen-carnavals-bridgearrangement/
http://bridgetravelling.wordpress.com/
http://bridgetravelling.com/bridgereizen-carnaval-cultureel-carnavals-arrangement/
http://www.deoringermarke.nl/index.php
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Zaterdag 14 februari 

Ontbijt      : 08.00-10.00 uur 

Gratis voucher bezoek  

Gevangenismuseum Veenhuizen : 11.00 uur verzamelen bij de gids (receptie) 

en/of  

op eigen gelegenheid bezoekkeuze 

uit cultureel passe-partout vouchers : 

Diner in Restaurant : 17.45 uur 

Inloop drive bridgezaal   : 19.30 uur 

Aanvang drive    : 19.45 uur 

Einde drive    : 23.00 uur 

 

  

 

Zondag 15 februari 

Ontbijt      : 08.00-10.00 uur 

Gratis voucher bezoek  

Keramisch Museum Goedewaagen : 11.00 uur verzamelen bij de gids (receptie) 

en/of  

op eigen gelegenheid bezoekkeuze 

uit cultureel passe-partout vouchers  :  

Diner in Restaurant   : 17.45 uur 

Inloop drive bridgezaal   : 19.30 uur 

Aanvang drive    : 19.45 uur 

Einde drive    : 23.00 uur 

 

 

Maandag 16 februari 

Ontbijt      : 08.00-10.00 uur 

Dorpswandeling met gids  : 11.00 uur 

en/of  

op eigen gelegenheid bezoekkeuze 

uit cultureel passe-partout vouchers : 

Bowlingmiddag  (in hotel)  : 15.00-17.00 uur (6 banen) 

Diner in Restaurant   : 17.45 uur 

Inloop drive bridgezaal   : 19.30 uur 

Aanvang drive    : 19.45 uur 

Einde drive    : 23.00 uur 

Prijsuitreiking    : 23.15 uur 

 
 

  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.com/bridgereizen-carnaval-cultureel-carnavals-arrangement/
http://bridgetravelling.com/bridgereizen-carnaval-cultureel-carnavals-arrangement/
http://bridgetravelling.com/bridgereizen-carnaval-cultureel-carnavals-arrangement/
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Dinsdag 17 februari 

Ontbijt      : 08.00-10.00 uur 

Afscheid    : aansluitend aan ontbijt 

 

Het gratis drankenpakket loopt van 17.45-23.45 uur (binnenlands gedistilleerd, bier, huiswijn, 
frisdrank en sap). 

 

 

Telefoonnummers 
BridgeTravelling, Inge Kooijman  : 0624 – 16 41 68 

Receptie Hotel     : 0591 - 519 000 

Politie      : 0900-8844 

Alarmnummer    : 112 

Apotheek     : 0591 - 51 22 81 

Huisartsenpraktijk    : 0591 - 51 22 81 

Huisartsenpraktijk spoednummer : 0591 - 51 22 81 

 

 

Graag invullen en in kamer laten liggen  
Een papieren exemplaar wordt in het hotel uitgereikt. 

 

Uw naam/namen   : 

 

Uw telefoonnummer(s)   : 

Telefoonummer familie lid   :    

 

 

Adres en Routebeschrijving 
Hotel Restaurant De Oringer Marke   Klik op de link: Routebeschrijving 

Hoofdstraat 9 

7873 BB Odoorn 
Telefoon 0591 - 519000 

info@deoringermarke.nl 

  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
https://maps.google.nl/maps?q=Hoofdstraat+9,+Odoorn&hl=nl&sll=51.992171,4.494086&sspn=0.989388,2.705383&oq=hoofdstraat+9+odoorn&t=m&hnear=Hoofdstraat+9,+7873+BB+Odoorn,+Borger-Odoorn,+Drenthe&z=14
mailto:info@deoringermarke.nl
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Gastvrouw 
Aanspreekpunt is uw gastvrouw Inge Kooijman. Telefoon 0624-164168. 
Hebt u tijdens uw verblijf andere wensen, op- of aanmerkingen, Inge zal u zo goed als mogelijk 
verder helpen. 

 

Wedstrijdbegeleiding 
De bridgeavonden worden verzorgd door Helga Naarding (NBB-gekwalificeerd). Daar waar nodig 
zullen Kees en Marja Mooij ondersteunen. 

 

Meesterpunten 
Wij verstrekken meesterpunten volgens geldende schaal. Hebt u uw NBB-nummer nog niet aan ons 
doorgegeven, dan graag uw nummer meenemen naar het hotel voor invoering in het systeem. 

 

Excursies en gids 
Twee van de vier bezoeken CPP (gratis entree) staan op het programma met gids (bezoek 
Gevangenismuseum Veenhuizen en bezoek Keramisch Museum Goedewaagen).  

Gids Hennie Kooreman zal onze groep begeleiden samen met ondergetekende.  

Vanzelfsprekend bent u niet verplicht mee te gaan.  

 

Verslag 

Uw bridgereis kunt u t.z.t. volgen via de link Reisverslagen in de menubalk bovenaan de website. 

 
Wij wensen u een heel gezellig lang weekend toe met mooie herinneringen.  

 

Met gastvrije groet, 

BridgeTravelling 

Inge Kooijman 

 

www.bridgetravelling.nl 

info@bridgetravelling.nl 

T 0624-164168 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.com/reisverslagen/
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