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Programma Bridgereis  
5-daagse Eurotel Lanaken – België  

29 oktober – 2 november 2019 (di-za) 

 

Adres: Koning Albertlaan 264, 3620 

Lanaken, België. T +32 89 72 28 22 

Plan uw route 

 

Naar de reispagina 

 

Aankomst 

Afhankelijk van uw aankomsttijd staat een lunch (tot 14.00 uur) of koffie met gebak klaar.  

 

De kamers zijn vanaf 15.00 uur 

beschikbaar. Eerder komen? Het hotel 

slaat uw bagage op zodat u erop uit kunt 

gaan. Dat geldt ook bij vertrek. Check-out 

tijd is 11.00 uur. 

 

Parkeren 

Hotel Lanaken beschikt over voldoende parkeergelegenheid, tegenover het hotel bevindt 

zich een eigen parkeerterrein, parkeren is gratis.  

  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
https://www.google.nl/maps/place/Eurotel+Lanaken+-+Different+Hotels/@51.071331,6.0745555,8z/data=!4m18!1m9!3m8!1s0x47c0c2ed44d3d0d3:0xb295a5eb1722181!2sEurotel+Lanaken+-+Different+Hotels!5m2!4m1!1i2!8m2!3d50.8960116!4d5.6717459!3m7!1s0x47c0c2ed44d3d0d3:0xb295a5eb1722181!5m2!4m1!1i2!8m2!3d50.8960116!4d5.6717459?hl=nl&authuser=0
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-bridgevakantie-all-inclusive-bridgeuitslagen-bridgetravelling-bridgereis-belgie-nabij-maastricht-5-daagse-all-inclusive/
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-bridgevakantie-all-inclusive-bridgeuitslagen-bridgetravelling-bridgereis-belgie-nabij-maastricht-5-daagse-all-inclusive/
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Begeleiding 

De begeleiding is in handen van Anja Bakker (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.  

 

Telefoon 

Anja: +31614 667020. Telefoon Tanja: +31682 003847 

  

 

Welkomstwoord aankomstdag 17.30 uur 

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

gaan we aan tafel. 

 

Bridgeschema 

Dinsdag-Vrijdag : inloop 19.15 uur, aanvang competitie 19.30 uur 

Vrijdag   : prijsuitreiking ± 23.00 uur 

 

Donderdag 31 oktober: bustoer Valkenburg 

De bus vertrekt om 10.00 uur. Om 16.00 uur gaat de bus weer terug richting hotel. 

Lunchpakket kunt u zelf klaarmaken tijdens het ontbijt. 

 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
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Gratis in het arrangement 

• Ontbijt, lunch, dinerbuffet en alle drankjes van 17.00 t/m 24.00 uur 

• Koffiecorner: koffie en thee  

• Gratis bustoer Valkenburg 

• Gratis toegang tot de 12e eeuwse Waterburcht te Lenaken op 600 meter loopafstand 

van het hotel. Geopend tussen 13.00-17.00 uur.  

• VIP-pas van Maasmechelen Outlet Shopping 

• Toegang tot het binnenzwembad & fitnessruimte (beperkte toegankelijkheid) 

• Fiets en wandelroutes met lunchpakket (zelf klaarmaken tijdens ontbijt) 

• Parkeren 

• Wifi 

 

Let op 

Bij navraag ruim een week voor vertrek vernamen wij het volgende. 

1. Het (dagelijkse) 3-gangen keuzemenu is aangepast naar een dinerbuffet omdat het in 

de praktijk niet werkte met zoveel gasten. 

2. Wij hebben gevraagd om onze gasten te laten verblijven in gerenoveerde kamers. 

Hierop kwam de volgende reactie: de kamers worden willekeurig ingedeeld. 

  

 

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. 

 

  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
http://www.lanaken.be/domeinpietersheim/Waterburcht/Bezoeken
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Reisverslag en foto’s 

Uw bridgereis kunt u vanaf 29 oktober 2019 volgen via de link Reisverslagen in de menubalk 

bovenaan de website. 

Wilt u niet op de foto? Laat het even weten aan de begeleiding 

 

Tot slot  

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

Tot dinsdag 29 oktober 2019. We hebben er veel zin in!  

Anja en Tanja, begeleiding Eurotel Lanaken – België 

 

Tip: Noteer het telefoonnummer van onze begeleiding en het hotel. 

Anja : +31614 667020 

Tanja : +31682 003847 

Hotel : +32 89 72 28 22 

 

 

BridgeTravelling wenst u veel (bridge)plezier!  

info@bridgetravelling.nl 

www.bridgetravelling.nl 

T +31 (0)624 164 168 

 

 

 

Ga naar pagina 5 voor de deelnemerslijst. 

 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
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Deelnemers (plaatsnamen worden niet genoemd in het kader van de wet op de privacy)  

 

1/2 Hennie  Wichers 

2/1 Ria  Krijgsman 

3/4 Annelies  Mulder 

4/3 Toke  Tuinier-de Vries 

5/6 Mathieu  Mattheij 

6/5 Fazal Mai   Mattheij 

7/8 Piet  Debets 

8/7 Hennie  Debets 

9/10  John   Tielbaard 

10/9 Gerda  Homma 

11/12 Arie van der Plas 

12/11 Wil van der Plas 

13/24 Patrick   Bral 

geen bridger Martine de Vuyst  

14/15 Anke  Bachrach 

15/14 Milan  Lubbers 

16/17 Marianne  Beerman 

17/16 Joke  Hoogenboom 

18/21 Tuus  Voormolen 

19/20 Fanny  Buikema 
 

20/19 Jan  Domhof 

21/18 Annie  Domhof 

22/23 Henny  Quist 

23/22 Dorit  Quist 

24/13 Marianne  de Blieck 

25/32 Reina van Dijk 

26/27 Bertus  ter Beke 

27/26 Ria  ten Thije 

28/29 Johan  Leijdekkers 

29/28 Truus  Leijdekkers 

30/31 Tinni  Smit 

31/30 Nellie  Bakkenes 

32/25 Riet van Santen 

reserve Anja van Praat 

reserve Tanja  Rueck 
 

 

Anja : +31614 667020 

Tanja : +31682 003847 

Hotel : +32 89 72 28 22 

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

