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Bridgemidweek Beach Hotel te Zoutelande 

23-26 juni 2015 (dinsdag-vrijdag) 
Adres, Programma, Telefoonnummers 
 

 

 

Adres en Routebeschrijving 
Beach Hotel & Brasserie De Walvis   Plan uw route. Klik hier 

Duinweg 97 

4374 EC  Zoutelande 

Zeeland, Nederland 

 

E:  info@beachhotel.nl 

T:  +31 (0) 118-561255 

 

 

Vanzelfsprekend bent u niet verplicht mee te doen aan de dagactiviteiten.  

 

 

Programma  
 

Dinsdag 23 juni 

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.com/bridgereizen-bridgevakantie-strand-zee-bridgen-aan-het-strand-in-beach-hotel-te-zoutelande/
https://www.google.nl/maps/place/Beach+Hotel/@51.7044084,4.5667185,9z/data=!4m2!3m1!1s0x47c4bd7d89392e69:0x1784d72292076f69?hl=nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
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Woensdag 24 juni 

Ontbijt      : 08.00-10.00 uur 

Strandwandeling    : 11.00 uur verzamelen bij de receptie 

Vrije middag    : Activiteiten Vlissingen  

       Routeplanner fiets  

Diner in Restaurant : 17.45 uur 

Inloop drive bridgezaal   : 19.30 uur 

Aanvang drive    : 19.45 uur 

Einde drive    : 23.00 uur 

 

 

Donderdag 25 juni 

Ontbijt      : 08.00-10.00 uur 

Rondvaart Middelburg   : 11.00 uur verzamelen bij de receptie 

       Rondvaart in open boot (54 pers.) 

       Routebeschrijving naar de boot 

Vrije Middag    : Activiteiten Middelburg  

       Routeplanner fiets  

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 

 

 

Vrijdag 26 juni 

Ontbijt      : 08.00-10.00 uur 

Vertrek     : aansluitend aan ontbijt 

 

 

Overige informatie 
 

Drankenpakket 

Het gratis drankenpakket loopt dagelijks van 18.00-23.00 uur (koffie/thee, binnenlands gedistilleerd, 
bier, huiswijn, frisdrank en sap). 

 

 

Honden  

Honden zijn welkom maar niet in de bridgezaal en in het restaurant, wel in de overige ruimten. 

 

 

Rondvaart Middelburg 25 juni om 11.00 uur 

De kosten voor de boottocht bedragen p/p € 5,75 (groepstarief v.a. 15 personen) of € 6,75. 

Tijdens het welkomstwoord zal uw gastvrouw de deelnemers inventariseren. 

 

  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://www.uitzinnig.nl/11/376/activiteiten-evenementen-en-dagje-uit-in-Vlissingen.aspx
http://routeplanner.fietsersbond.nl/?#?gclid=Cj0KEQjw7_mrBRDH4Y2UjLHEmfcBEiQA8OTHfwOVm3zkyy7nWIaj2R6rT3FJlzrfYZMYlr_yup3JKzkaAn8u8P8HAQ
http://rondvaartmiddelburg.nl/
https://www.google.nl/maps/dir/Duinweg+97,+Zoutelande/Achter+de+Houttuinen+39,+4331+NJ+Middelburg/@51.4972876,3.5128507,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47c4bd7d89392e69:0xbc2ae61e07202495!2m2!1d3.4967484!2d51.4980687!1m5!1m1!1s0x47c490d6d63ef8e5:0xc1dcde24970a545f!2m2!1d3.6069429!2d51.4968971?hl=nl
http://www.wattedoeninmiddelburg.nl/dagje-uit-middelburg/
http://routeplanner.fietsersbond.nl/?#?gclid=Cj0KEQjw7_mrBRDH4Y2UjLHEmfcBEiQA8OTHfwOVm3zkyy7nWIaj2R6rT3FJlzrfYZMYlr_yup3JKzkaAn8u8P8HAQ
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Telefoonnummers  
 

BridgeTravelling, Inge Kooijman  :  0624-164168 

Beach Hotel    :  0118-561255 

Politie      :  0900-8844 

Alarmnummer    :  112 

Apotheek     :  0118-561282 

Huisartsenpraktijk   :  0118-561282 

 

 

Gastvrouw 
Aanspreekpunt is uw gastvrouw Inge Kooijman. Telefoon 0624-164168. 
Hebt u tijdens uw verblijf andere wensen, op- of aanmerkingen, Inge zult u zo goed als mogelijk 
verder helpen. 

 

Wedstrijdbegeleiding 
De bridgeavonden worden verzorgd door Jan en Jacqueline Kloos  (NBB-gekwalificeerd).  

 

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. 

 

Verslag 

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

 

Tot slot 
Wij maken er mooie dagen van en wensen u veel gezelligheid 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/
http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:info@bridgetravelling.nl

