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Bridgereis Hotel Tubbergen te Tubbergen 

9-12 september 2016 (vrijdag-maandag) 
 

 

 

Adres en Routebeschrijving 
Hotel Tubbergen  

Grotestraat 34 

7651 CJ Tubbergen 

T 0546 432 311 

 

Plan uw route: Klik hier 

 

Lees het programma s.v.p even goed door. Onder de blauwe linkjes 
treft u meer info aan. 

 

Programma  
 

Vrijdag 9 september 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/4-daagse-bridgereis-hotel-tubbergen-twente/
https://bridgetravelling.com/4-daagse-bridgereis-hotel-tubbergen-twente/
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 10 september 2016 
 

Ontbijt      : 08.00-10.00 uur  

Dagsuggestie    : Ootmarsum (9 km), ook wel bekend als hét kunststadje van 

                                                                         Oost-Holland. Het pittoreske stadje kent een rijke historie 

                                                                         en wordt bezocht door kunstliefhebbers die hun hart op 

                                                                         kunnen halen aan de vele kunstgalerieën en de  

                                                                         verschillende musea.  
                                                                         Routeplanner auto Ootmarsum 
                                                                         Routeplanner fiets Ootmarsum  

Diner in Restaurant   : 17.45 uur 

Inloop drive bridgezaal   : 19.30 uur 

Aanvang drive    : 19.45 uur 

Einde drive    : 23.00 uur 

 

 

Zondag 11 september 2016 
 

Ontbijt      : 08.00-10.00 uur 

Molendagen; Jaarlijkse Natuur-  
en Creativiteitsmarkt (6,5 km)  : Start wandeling 11.00 uur. Verzamelen bij de receptie hotel 
                                                                         Vertrekt u liever met de fiets of auto? Klik dan op: 

: Route Molendagen (klik op reismethode) 

                                                                         Jaarlijkse Natuur- en Creativiteitsmarkt met veel  

                                                                         kraampjes. Informatie Molendagen vindt u hier 

 

Note: de wandeling met de boswachter krijgt helaas geen doorgang omdat niet één boswachter 
beschikbaar is na contact te hebben gezocht met Staatsbosbeheer. 

 

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 12 september 2016 
 

Ontbijt      : 08.00-10.00 uur 

Vertrek     : aansluitend aan ontbijt 

  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://www.ootmarsum-dinkelland.nl/
http://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner?name1=Grotestraat%2034,%207651%20CJ,%20Tubbergen&lat1=52.4059757&lon1=6.7818429&modality1=car&routeType1=fast&name2=Ootmarsum&lat2=52.4084271&lon2=6.9006222
http://routeplanner.fietsersbond.nl/?#?gclid=Cj0KEQjw7_mrBRDH4Y2UjLHEmfcBEiQA8OTHfwOVm3zkyy7nWIaj2R6rT3FJlzrfYZMYlr_yup3JKzkaAn8u8P8HAQ
http://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner?name1=Grotestraat%2034,%207651%20CJ,%20Tubbergen&lat1=52.4059757&lon1=6.7818429&modality1=car&routeType1=fast&name2=Denekamperweg%20244,%207661%20RM,%20Vasse&lat2=52.425701&lon2=6.850043
http://www.vvvtubbergen.nl/agenda-item/46907/Molendagen-bij-de-Grote-Geesterse-Molen/
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Overige informatie 
 

Wedstrijdbegeleiding en Gastvrouw 
De bridgeavonden staan onder begeleiding van Jacqueline en Jan Kloos (NBB-gekwalificeerd).  
Jacqueline is tevens uw gastvrouw.  

 

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). 

 

Verslag 

Uw bridgereis kunt u vanaf 9 september 2016 volgen via de link Reisverslagen in de menubalk 
bovenaan de website. 

 

Telefoonnummers  
 

BridgeTravelling 

. Inge Kooijman, eigenaar   : 0624-164168 

. Jacqueline en Jan Kloos, begeleiding  : 0649-772364 

Hotel Tubbergen    : 0546-432 311 

Politie       : 0900-1822 

Alarmnummer     : 112 

Apotheek Tubbergen    : 0546-623500  

Huisartsenpraktijk Tubbergen   : 0546-623355  

 

 

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

