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Programma Bridgereis  
5-daagse Sauerland 

zaterdag 23 juni – woensdag 27 juni 2018 

                                       

Alpin Hotel, An der Almert 11  

57392 Schmallenberg, Duitsland  

+49 2972 3030 - Plan route 

 

Kantoor BridgeTravelling Nederland 

T +31 (0)6 24164168 - info@bridgetravelling.nl 

Naar de reispagina 

 

Aankomst hotel 

Afhankelijk van uw aankomsttijd staat een warme lunch (tot 

14.00 uur) of koffie met gebak klaar. 

 

 

Begeleiding 

De begeleiding is in handen van Anja van Praat (links) en 

Tanja Rueck (rechts) beiden NBB-gekwalificeerd. Anja heeft 

de rol van wedstrijdleider en Tanja de rol van gastvrouw. 

Hebt u tijdens uw verblijf andere wensen, op- of 

aanmerkingen, Anja en Tanja doen hun uiterste best u 

verder te helpen.  

 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
https://www.google.nl/maps/place/Sauerland+Alpin+Hotel/@51.5163559,8.9483664,6z/data=!4m5!3m4!1s0x47bbf15856434417:0x20d56349200222fd!8m2!3d51.14697!4d8.33649?hl=nl
mailto:info@bridgetravelling.nl
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-zomer-sauerland-duitsland-bridgereis-sauerland-all-inclusive/
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-zomer-sauerland-duitsland-bridgereis-sauerland-all-inclusive/
https://www.google.nl/maps/place/Sauerland+Alpin+Hotel/@52.0891662,12.3872032,6.46z/data=!4m8!3m7!1s0x47bbf15856434417:0x20d56349200222fd!5m2!1s2018-06-17!2i7!8m2!3d51.14697!4d8.33649?hl=nl
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Sauerland 

U zult snel ontdekken dat het Sauerland niet alleen het land van de 1000 bergen is, maar zeker 

ook het land van de 1000 mogelijkheden genoemd mag worden. De omgeving biedt voor elk 

wat wils. Van musea tot kastelen, van rondvaarten tot fiets- en wandelmogelijkheden. Een 

bezoek aan Warsteiner bierbrouwerij is een aanrader. Na een inleiding in de filmzaal, rijdt u 

in een treintje door de gehele brouwerij om te zien hoe Warsteiner bier gebrouwen wordt. 

Aan de bali van het hotel vindt u alle informatie met betrekking tot bezienswaardigheden met 

actuele prijzen en openingstijden. 

 

Welkomstwoord BridgeTravelling 

Op de aankomstdag heten we onze gasten om 17.30 uur welkom in de bridgezaal. Hierna 

gaan we aan tafel voor het diner. 

 

Bridgeschema 
Zaterdag-Dinsdag : aanvang competitie 19.30 uur 

Dinsdag  : prijsuitreiking ± 23.00 uur 

 

Zondag 24 juni wandeling, vertrek 11.00 uur 

Niets moet alles mag maar wanneer u zin hebt in een wandeling vertrekken we te voet en bij 

mooi weer om 11.00 uur naar het land van de 1000 bergen.   

 

Dinsdag 26 juni bustour, vertrek 10.15 uur 

Het hotel organiseert een gratis dagtocht per luxe touringcar door het Sauerland.  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
http://www.warsteiner.nl/brouwerij/bezoekerscentrum/
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Wat verder in het arrangement 

• Dagelijks naast ontbijt, lunch en diner alle drankjes van 17:00 t/m 24:00 

 (bieren, wijnen, fris- en vruchtendranken, jenevers en apfelkorn)  

• Gratis Sauerlandkaart voor gratis openbaar vervoer 

• Kortingen voor diverse attracties 

• Gratis gebruik van binnenzwembad en sauna 

• Gratis auto-, fiets en wandelroutes met lunchpakket 

• Gratis parkeren 

• Gratis wifi 

 

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. 

 

 

Reisverslag en foto’s 

Uw bridgereis kunt u vanaf 24 juni 2018 volgen via de link Reisverslagen in de menubalk 

bovenaan de website. 

 

Tot slot  

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

Tip: Noteer de telefoonnummers van onze begeleiding.  
Telefoon Anja: +31614 667020. Telefoon Tanja: +31682 003847  
 

Tot zaterdag 23 juni. We hebben er veel zin in!  

Anja en Tanja, begeleiding                                                       Ga naar de deelnemers op pagina 5  

 

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

1/2 Annemiek van der Geest 

2/1 Peter van der Geest 

3/4 Hans  Schaap 

4/3 Elly  Schaap 

5/6 Christel  Hütten 

6/5 Dicky  Borgers 

7/8 Trees  van Milligen 

8/7 Giny   Haverhoek 

9/10 Arja  Littink-Blom 

10/9 Lia  Blom-Baarse 

11/12 Mia  Querido-Pisart 

12/11 Erika  Pisart-van Gog 

13/14 Leo van Wordragen 

14/13 Paulien van Wordragen 

15/16 Nico  Kersbergen 

15/15 Nel  Groenewoud 

17/18 Karel  Hartingsveld  

18/17 Coby  van Eijk 

19/20 IJsbrand  Middelburg 

20/19 Jeannette  Bodewes 

21/22 Jeanne  Melis 

22/21 Jan  Melis 
 

23/24 Wim van Hoorn 

24/23 Agnes van Hoorn 

25/26 Ingrid  Thierry 

26/25 Cees de Zwart 

27/28 Leny (Helena) van der  Noll 

28/27 Annie   Pennings 

29/30 Theo  Tinselboer 

30/29 Adri ten Hove 

31/32 Elsa  Brinkman 

32/31 Carla  Snijders 

33/34 Barbara  van de Merwe-Kool 

34/33 Wim  Vogels 

35 Willy   Sueters 

36/37 Maarten  Hooijmeijer 

37/36 Corry   Dietvorst 

39/39 Yvonne  Molendijk 

39/38 Leo  Molendijk 

40 Anja van Praat 

41 Tanja  Rueck 

42 Jan Willem van Wijnen 

geen 
bridger Tine   Hazeleger 
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mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/

