
Bridgeweekend 5-9 februari 2016 – De Foreesten, Vierhouten  Pagina 1|4 
BridgeTravelling – www.bridgetravelling.nl  / e-mail  info@bridgetravelling.nl  

 

 
 

 

 

Programma 
Bridgeweekend De Foreesten, Vierhouten (de Veluwe) 

5-9 februari 2016 (vrijdag-dinsdag) 
Naar de reispagina 

 

Adres  . Programma  . Overige informatie . Telefoonnummers 

 
 

 

Adres  
De Foreesten   Klik op Plan uw route 

Gortelseweg 8 

8076 PS Vierhouten 

Telefoon 0577 411 323 

E-mail info@foreesten.nl 

 

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

 

 

Programma  
 

Vrijdag 5 februari 

Welkom in hotel vanaf     : 15.00 uur 

Welkomstdrankje in de bridgezaal  : 17.00 uur 

3-gangen diner      : 17.30 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-de-veluwe-bridgereis-de-foreesten-bridgevakantie-grandioos-openingsweekend-de-foreesten-vierhouten/
http://bridgetravelling.com/bridgereizen-de-veluwe-bridgevakantie-bridgeweekend-de-foreesten-vierhouten-de-veluwe/
https://www.google.nl/maps/place/Hotel+De+Foreesten/@52.1581728,5.9936287,9z/data=!4m2!3m1!1s0x47c7ce9b867e8837:0x66516a8baf1e9fb9?hl=nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
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Zaterdag 6 februari 

Ontbijt       : 08.00-10.00 uur 

Wandeling met boswachter Theo Glastra : 10.30 uur verzamelen bij de receptie 

Vertelling boswachter in hotel   : 11.30 uur in bridgezaal 

Wintersoep in hotel    : ± 12.00 uur 

Kaarsenmakerij ’t Smallerd   : 13.30 uur verzamelen bij receptie  

                                                                                       (entree € 5,- inclusief kaars maken) 

                                                                                       Routebeschrijving 

3-gangen diner   : 17.30 uur 

Inloop drive bridgezaal    : 19.30 uur 

Aanvang drive     : 19.45 uur 

Einde drive     : 23.00 uur 

 

 

Zondag 7 februari 

Ontbijt       : 08.00-10.00 uur 

Bridgeclinic en demonstratie Ubid  : 11.00 uur in bridgezaal, presentator Saskia Hermans 

Verrassingsdelicatesse in hotel   : 15.00 uur   

Stamppotbuffet     : 17.30 uur 

Inloop drive bridgezaal    : 19.30 uur 

Aanvang drive     : 19.45 uur 

Einde drive     : 23.00 uur 

 

 

Maandag 8 februari 

Ontbijt       : 08.00-10.00 uur 

Leuke lezing drs. Jacco Hengelveld  : 11.00 uur in bridgezaal 

Tingieterij Flevotin    : 13.30 uur verzamelen bij receptie  

                                                                                        (entree 6,50 inclusief rondleiding, koffie en cake) 

                                                                                        Routebeschrijving 

3-gangendiner     : 17.30 uur 

Inloop bridgezaal    : 19.30 uur 

Aanvang drive     : 19.45 uur 

Prijsuitreiking     : 23.15 uur 

  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://www.smallert.nl/tarieven
http://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner?name1=Gortelseweg%208,%208076%20PS,%20Vierhouten&lat1=52.3323051&lon1=5.831322&modality1=car&routeType1=fast&name2=Smallertsweg%208,%208166%20KD,%20Emst&lat2=52.3097149&lon2=5.9833634
http://www.flevotin.nl/cms
http://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner?name1=Gortelseweg%208,%208076%20PS,%20Vierhouten&lat1=52.3323051&lon1=5.831322&modality1=car&routeType1=fast&name2=Baardmeesweg%2037,%203899%20XT,%20Zeewolde&lat2=52.3630713&lon2=5.5059445
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Dinsdag 9 februari 

Ontbijt       : 08.00-10.00 uur 

Vertrek      : aansluitend aan ontbijt 

 

 

Drankenpakket 

Het gratis drankenpakket loopt dagelijks van 17.30-23.00 uur (koffie/thee, binnenlands gedistilleerd, 

bier, huiswijn, frisdrank en sap). 

 

Overige Informatie 
 

 

Gastvrouw 
Aanspreekpunt is uw gastvrouw Inge Kooijman. Telefoon 0624-164168. 

Hebt u tijdens uw verblijf andere wensen, op- of aanmerkingen, Inge doet haar uiterste best om u 
verder te helpen. 
 

Wedstrijdbegeleiding 
De bridgeavonden staan onder begeleiding van Saskia Hermans (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 vanaf 5 februari 2016 volgen via de link Reisverslagen in de menubalk 
bovenaan de website. 

 

 

  

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

BridgeTravelling, Inge Kooijman  :  0624-164168 

De Foreesten    :  0577 411 323 

Politie      :  0900-8844 

Alarmnummer    :  112 

Apotheek     :  0341-262219 

Huisarts    :  0341-252395 

 

 

Tot slot 
Wij maken er mooie dagen van en wensen u veel gezelligheid met sportieve bridgelust. 

 

Met gastvrije groet, 

BridgeTravelling 

Inge Kooijman 

Eigenaar 

 

www.bridgetravelling.nl 

info@bridgetravelling.nl 

T 0624-164168 

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

