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Programma  
Lang Pinksterweekend Holland Inn, Wolvega  

13-17 mei 2016 (vrijdag-dinsdag) 
Naar de reispagina 

 

Lees het programma s.v.p even goed door.  
Routebeschrijvingen en telefoonnummers zijn opgenomen. 

 
 

 

Adres  
Holland Inn 

Steenwijkerweg 52 

8471 LC  Wolvega 

T 0561 618 847 

Plan uw route 

 

 

 

Programma  
 

Vrijdag 13 mei 

Welkom in hotel vanaf     : 15.00 uur 

Welkomstdrankje in de bridgezaal  : 17.15 uur 

3-gangen diner      : 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-nabij-giethoorn-bridgevakantie-bridgeweekend-bridgereizen-hotel-inn-wolvega-met-dagje-giethoorn/
http://bridgetravelling.com/bridgereizen-nabij-giethoorn-bridgevakantie-bridgeweekend-bridgereizen-hotel-inn-wolvega-met-dagje-giethoorn/
https://www.google.nl/maps/place/Hotel+Holland+Inn/@52.6280012,7.0641219,8z/data=!4m2!3m1!1s0x47c867a2e1bd8e53:0xd63e0040fecb0399?hl=nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
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Zaterdag 14 mei 

Ontbijt       : 08.00-10.00 uur 

Vertrek Kaasboerderij (eigen vervoer)  : 11.00 uur verzamelen bij de receptie  

Entree € 6,50 p.p. incl. koffie met iets lekkers en   

   rondleiding  

   Routebeschrijving wordt uitgedeeld 

   Routebeschrijving Kaasboerderij 

3-gangen diner   : 17.45 uur 

Inloop drive bridgezaal    : 19.30 uur 

Aanvang drive     : 19.45 uur 

Einde drive     : 23.00 uur 

 

 

 

 

Zondag 15 mei 

Ontbijt       : 08.00-10.00 uur 

Vertrek Giethoorn (eigen vervoer)  : 10.30 uur verzamelen bij receptie 

         Entree boottocht € 4,- p.p.     

                                                                                        Routebeschrijving wordt uitgedeeld     

         Routebeschrijving Botenverhuur de Rietstulp 

          Achter de Rietstulp is een parkeerplaats 

3-gangen diner     : 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://www.dekaasboerderij.nl/
http://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner?name1=Steenwijkerweg%2052,%208471%20LC,%20Wolvega&lat1=52.8704608&lon1=6.0081407&modality1=car&routeType1=fast&name2=Wolvegasterweg%2049,%208421%20PS,%20Oldeberkoop&lat2=52.9339601&lon2=6.1177687
http://www.rietstulp.nl/
http://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner?name1=Steenwijkerweg%2052,%208471%20LC,%20Wolvega&lat1=52.8704608&lon1=6.0081407&modality1=car&routeType1=fast&name2=Ds.%20T.O.%20Hylkemaweg,%208355%20CD,%20Giethoorn&lat2=52.722272&lon2=6.0804492
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Maandag 16 mei 

Ontbijt       : 08.00-10.00 uur 

 

Vrije dag 

Tip: Een bezoek aan de Buffelfarm is de moeite waard. Onze groep in april 2016 heeft zeer genoten 

van dit uitje. De kosten zijn € 6,50 p.p. incl. koffie met gebak en rondleiding (pinapparaat aanwezig). 

Op tweede Pinksterdag vanaf 12.00 uur te bezichtigen. 

Routebeschrijving Buffelfarm. 

 

3-gangen diner     : 17.45 uur 

Inloop drive bridgezaal    : 19.30 uur 

Aanvang drive     : 19.45 uur 

Einde drive     : 23.00 uur 

Prijsuitreiking     : 23.15 uur 

 

Dinsdag 17 mei  

Ontbijt       : 08.00-10.00 uur 

Vertrek      : aansluitend aan ontbijt 

 

 

 

Overige Informatie 

Wifi 
KPN hotspot – geen inlog nodig alleen de voorwaarden KPN accepteren 

 

Drankenpakket  
Het drankenpakket bestaat uit 5 gratis consumptiebonnen per dag en worden door het hotel 

uitgereikt. 

 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://www.waterbuffelfarm.nl/
http://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner?name1=Steenwijkerweg%2052,%208471%20LC,%20Wolvega&lat1=52.8704608&lon1=6.0081407&modality1=car&routeType1=fast&name2=Ossenzijlerweg%205,%208375%20EA,%20Oldemarkt&lat2=52.817269&lon2=5.976072
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Gastvrouw 
Aanspreekpunt is uw gastvrouw Wilma Schaap. Telefoon 0647-006201 

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

Wedstrijdbegeleiding 
De bridgeavonden staan onder begeleiding van Anja van Praat (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 13 mei 2016 volgen via de link Reisverslagen in de menubalk bovenaan de 
website. 

 

 

Telefoonnummers BridgeTravelling 
 

Inge Kooijman    :  0624-164168 (eigenaar) 

Wilma Schaap    : 0647-006201 (gastvrouw) 

Anja van Praat    : 0614-667020 (wedstrijdbegeleiding) 

 

Telefoonnummers overig 
 

Hotel Holland Inn    :  0561 618 847 

Politie      :  0900-8844 

Alarmnummer    :  112 

Apotheek     :  0561-612708 

Huisarts    :  0561-612722 

 

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

