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Bridgereis Hotel Eperland te Epen 

22-25 juli 2016 (vrijdag-maandag) 
 

 

 

Adres en Routebeschrijving 
Hotel Eperland      Plan uw route. Klik hier 

Kapelaan Houbenstraat 12 

6285 AB Epen 

Tel: 043-4551240 

Fax: 043-4551244 

GSM: 06-34502725 

 

 

Neem het programma even goed door en klik op de blauwe linkjes 
voor meer (belangrijke) informatie. 

 

Programma  
 

Vrijdag 22 juli 2016 
 

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
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-bridgevakantie-bridgeweekend-epen-limburg-bridgereis-zuid-limburgse-heuvelland/
https://www.google.nl/maps/place/Hotel+eperland/@50.7770998,5.9089949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c093f8d40f2783:0x41a3ed9640663501!8m2!3d50.7770998!4d5.9111836?hl=nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
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Zaterdag 23 juli 2016 
 

Ontbijt      : 08.00-10.00 uur 

 

Steenkolenmijn Valkenburg  : 11.15 uur vertrek vanuit hotel met eigen vervoer 
                                                                          Start steenkolenmijn 12.00 uur met rondleiding             

                                                                          Start steenkolenmijn 12.15 uur met privé-rondleiding       

                                                                          De privé-rondleiding is afhankelijk van onze groepsgrootte  

Adres Steenkolenmijn                                  Entreeprijs € 9,25 p.p, 65+ € 8,50 p.p 
Daalhemerweg 31                                          Groepsprijs vanaf 20 personen € 7,25 p.p  

6301 BJ Valkenburg                                       Groepsprijs 65+ € 6,50 p.p 
Gratis parkeren                                              ANWB routebeschrijving 

 

Middagsuggestie   :  Omgeving Valkenburg verkennen 
                                                                          Routeplanner auto 
                                                                          Routeplanner fiets  

 

Diner in Restaurant   : 17.45 uur 

Inloop drive bridgezaal   : 19.30 uur 

Aanvang drive    : 19.45 uur 

Einde drive    : 23.00 uur 

 

 

Zondag 24 juli 2016 
 

Ontbijt      : 08.00-10.00 uur 

 

Wandeling boswachter   : 11.00 uur verzamelen bij de receptie van het hotel  

 

Middagsuggestie   : Smalspoormuseum Valkenburg 
Adres Smalspoormuseum                           met rit per stoomtrein langs de oevers van het 
J.Pellenbargweg 1                                         Valkenburgse Meer. Entree € 7,- p.p 

2235SP Valkenburg ZH                                                                

 

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 

 

 

 

Maandag 25 juli 2016 
 

Ontbijt      : 08.00-10.00 uur 

Vertrek     : aansluitend aan ontbijt 

  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://www.steenkolenmijn.nl/nl/index.php#sthash.RqM2Q4og.YuTRIm0B.dpbs
http://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner?name1=Kapelaan%20Houbenstraat%2012,%206285%20AB,%20Epen&lat1=50.7770984&lon1=5.9112358&modality1=car&routeType1=fast&name2=Daalhemerweg%2031,%206301%20BJ,%20Valkenburg&lat2=50.8565834&lon2=5.825833
http://www.vvvzuidlimburg.nl/omgeving/valkenburg/?gclid=CjwKEAjw8Jy8BRCE0pOC9qzRhkMSJABC1pvJVVIFFYbWz28v7XMbjPq_xOdE82G0bBtp-RCIAwUj0hoCOgfw_wcB
https://www.google.nl/maps/dir/Hotel+eperland,+Kapelaan+Houbenstraat+12,+6285+AB+Epen/Valkenburg/@50.823053,5.8031809,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47c093f8d40f2783:0x41a3ed9640663501!2m2!1d5.9111836!2d50.7770998!1m5!1m1!1s0x47c0eaaf8d233cbb:0x243c66f4bca24b07!2m2!1d5.8320515!2d50.8652306?hl=nl
http://routeplanner.fietsersbond.nl/?#?gclid=Cj0KEQjw7_mrBRDH4Y2UjLHEmfcBEiQA8OTHfwOVm3zkyy7nWIaj2R6rT3FJlzrfYZMYlr_yup3JKzkaAn8u8P8HAQ
https://www.fijnuit.nl/716/smalspoormuseum#informatie


Bridgereis 22-25 juli 2016 – Hotel Eperland te Epen  Pagina 3|3 
BridgeTravelling – www.bridgetravelling.nl  / e-mail  info@bridgetravelling.nl  

 

Overige informatie 
 

Wedstrijdbegeleiding en Gastvrouw 
De bridgeavonden staan onder begeleiding van Ria Disseldorp (NBB-gekwalificeerd).  
Ria is tevens uw gastvrouw. Ton Schipperheijn - van de boekwerkjes van Start tot Finish – staat stil 
bij door u gespeelde spellen die speel- of biedtechnisch aandacht verdienen. 

 

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. 

 

Drankenpakket 
Het gratis drankenpakket loopt dagelijks van 17.45-22.45 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. 

 

Verslag 

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

 

Telefoonnummers  
 

BridgeTravelling 

. Inge Kooijman, eigenaar   :  0624-164168 

. Ria Disseldorp, begeleiding   : 0641-278169 

Hotel Eperland     :  0634-502725 

Politie       :  0900-1822 

Alarmnummer     :  112 

Apotheek      :  043-6018190 

Huisartsenpraktijk    :  043 4552525 

 

 

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

