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Programma  
5-daagse Bus-Bridgereis Berlijn 

6-10 augustus 2017 (zo-do) 
Naar de reispagina 

 

Adres  
Van der Valk Hotel Berlijn Brandenburg 

Eschenweg 18, 15827 Dahlewitz, Duitsland 

+49 33708 580 

 

Telefoonnummer BridgeTravelling 
Inge Kooijman, eigenaar   : +31 (0)624164168 

Jan en Jacqueline Kloos, begeleiding Berlijn : +31 (0)649772364 

 

 

Programma  
 

Zondag 6 augustus 2017 - Dag 1 - Reisdag 

U reist per luxe touringcar naar ons 4-sterren Van der Valk Hotel Berlin Brandenburg. Nadat 

u bent opgehaald op uw opstapplaats drinken we onderweg een kopje koffie met cake in een 

van der Valk Hotel. Vervolgens rijden wij door naar Van der Valk Berlin Brandenburg waar u in 

een van de heerlijk ruime en luxueuze kamers verblijft. 

 

Welkomstwoord 

Om 20.00 uur heten we u van harte welkom. Bij de balie van het hotel staat de 

ontmoetingsruimte voor het welkomstwoord aangegeven. Hierna gaat ieder zijn eigen weg.  
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Maandag 7 augustus 2017 - Dag 2 - Berlijn 

Na de ongetwijfeld welkome nachtrust begint de dag (evenals de volgende dagen) met een 

uitgebreid ontbijtbuffet. Daarna nemen we u mee voor een rondrit door Berlijn, de beste 

manier om de stad en zijn bezienswaardigheden te leren kennen. Aansluitend wordt u 

ruimschoots de tijd gegund om er zelfstandig op uit te gaan. Op een afgesproken plek en 

tijdstip brengt de bus u weer terug naar het hotel. 

 

1e competitie avond bridgen 

Om 19.30 uur zien we u in de bridgezaal voor de eerste avond bridge.  

 

Dinsdag 8 augustus 2017 - Dag 3 - Postdam 

Vandaag zet u koers naar Potsdam dat even buiten Berlijn ligt. Hier maakt u kennis met de 

ongekende rijkdom van weleer. U zult zich verbazen over de fraaie architectuur van de vele 

prachtige en chique huizen en villa's die deze plaats rijk is. Vanzelfsprekend brengen we een 

bezoek aan het paleis Sanssouci met zijn schitterende park en de Hollandse wijk. Via de 

beruchte Glienickerbrucke (in de Koude Oorlogstijd werden hier regelmatig spionnen 

uitgewisseld) wordt u terug naar het hotel gebracht. 

 

2e competitie avond bridgen 

Om 19.30 uur zien we u in de bridgezaal voor de tweede avond bridge.  
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Woensdag 9 augustus 2017 - Dag 4 - Berlijn 

Er wacht een heerlijke dag in Berlijn op u. Op het programma staat een aantal van de talloze 

bezienswaardigheden die de stad zo boeiend maken. De middag biedt alle gelegenheid om 

zelfstandig de stad te verkennen, bijvoorbeeld om te winkelen. Aan het einde van de middag 

rijden we naar ons hotel terug. 

 

3e competitie avond bridgen 

Om 19.30 uur zien we u in de bridgezaal voor de derde avond bridge. Rond 23.00 uur maken 

we de winnaars bekend. 

 

Donderdag 10 augustus 2017 - Dag 5 - Reisdag 

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En die laatste komt altijd te vroeg. Gelukkig rest 

nog een gang langs het ontbijtbuffet om daarna de bus in te stappen die u veilig en vertrouwd 

terugbrengt naar uw opstapplaats in Nederland. Voor we afscheid nemen, kunt u nog 

(optioneel) deelnemen aan een afscheidsdiner in Van der Valk Hotel Hengelo, waarna u kunt 

terug kijken op een paar mooie dagen in de wereldstad Berlijn! 

 

Wedstrijdbegeleiding en Gastvrouw 

 
De bridgeavonden staan onder begeleiding van Jan en Jacqueline Kloos 

(NBB-gekwalificeerd).  Jacqueline is tevens uw gastvrouw. Hebt u vragen 

Jacqueline helpt u graag verder. 
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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. 

 

Namen opstaplijst- en -tijden 

In de bijlage van onze e-mail d.d. 27 juli 2017 treft u de opstaplijst- en -tijden aan. 

Zorgt u ervoor dat u 15 minuten voor de vertrektijd aanwezig bent op uw opstapplaats. Mocht u door 

omstandigheden niet op tijd kunnen zijn, belt u dan met: NOODNUMMER: 0172 - 46 96 66 

 

Informatie Valk Vakanties 

Lees de extra informatie van Valk Vakanties die u in de bijlage van onze e-mail d.d. 27 juli 2017 hebt 

aangetroffen. 

 

Verslag en deelnemers 
 

Uw bridgereis kunt u vanaf 7 augustus 2017 volgen via de link Reisverslagen in de menubalk 

bovenaan de website. De deelnemerslijst treft u aan op pagina 5. 

 

Tot slot 

 
Wij maken er mooie dagen van en wensen u veel plezier en gezelligheid. 

 

Met gastvrije groet, 

BridgeTravelling 

Inge Kooijman 

Eigenaar 

 

www.bridgetravelling.nl 

info@bridgetravelling.nl 

T 0624-164168 
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Deelnemers 

1 Jacqueline  Kloos 

2 Jan  Kloos 

3/4 Jeannie  Zomerdijk 

Geen bridger Tjeerd  Poort 

4/3 Ria   Stolzenbach 

Geen bridger Johannes  Stolzenbach 

5/6 Thea  Venema 

6/5 Grietje  Repko 

7/8 Wies  van Eijck- Dungelmann 

8/7 Marleen  Sonck- van Eijck 

9/10  John   Tielbaard 

10/9 Gerda  Homma 

11/12 Henk   Truyens 

12/11 Margreet  Truyens-Boon 
 

13/14 Henk  Hoeckx 

14/13 Els  Mens 

15 Immie  Blok 

16/17 Maike   Versteeg 

17/16 Hilde   Bunnik 

18/19 Ellen  Jutte-Raaphorst 

19/18 Mies  Hendriks 

20/21 Hans  Pragt 

21/20 Tineke  Pragt-Neurink 

22 Gerda  Brinkman 

23/24 Geeske  Winkelman 

24/23 Hennie   Kuijvenhoven 
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