
           03 april 2019 

 BRIDGE midweek 

Maandag 04 november tem vrijdag 08 november 2019 

 

 

Beste Bridger 

Naar jaarlijkse traditie organiseren we ook dit jaar een bridge midweek.  Na een kleine marktstudie bleek 

ook dit jaar weer dat Vayamundo toch de meest interessante prijs/kwaliteit blijft bieden.  Omwille van 

de hoge bezettingsgraad zijn we moeten uitwijken naar een iets latere datum. Verder zullen  we 

namiddag en avond bridge sessies combineren zodat er ook ruimte blijft voor enkele andere activiteiten. 

Het ons ondertussen vertrouwde adres is: Vakantiecentrum VAYAMUNDO, Zeedijk 290 – 330 te 

Oostende / Mariakerke. www.vayamundo.be 

 

Prijzen 2019: 

Singel 'comfort' accomodatie (4 nachten): 249 € 

'Comfort' accomodatie voor een koppel (of Twin) (4 nachten): 378 (189 € p.p.) 

'Comfort' accomodatie voor drie personen (4 nachten): 531 € ( 177 € p.p.) 

Afzonderlijk maal tijden dienen op voorhand gereserveerd te worden, de prijzen zijn licht gestegen in 

vergelijking met vorig jaar:  ontbijt à 12 €; lunch à 19 € en diner à 23 €. 

 

Wat omvat de 'comfort' accommodatie ook dit jaar: 

- verblijf op basis van half pension (van vrijdag 14 à 15 uur tot dinsdag na het ontbijt) in een studio (100 

m²) en voor 'twin' reservaties in een appartement met 2 afzonderlijke slaapkamers; 

- mini hotel service: GEEN opgemaakte bedden, WEL badlinnen op de kamers welke in het midden van 

de week worden ververst; 

- het ontbijt is in buffet formule; 

- het avondmaal omvat: soep + koud buffet + keuze uit 2 warme bereidingen + keuze dessert + dranken à 

volonté; 

- het gebruik van een zaal om te bridgen; het gebruik van zwembad, fitnesszaal, petanque en volksspelen 

zijn eveneens inclusief. 

Opgelet: Sauna en het gebruik van fietsen dienen afzonderlijk betaald te worden.  Er kan binnen het 

centrum worden geparkeerd mits een meerprijs (dit dient individueel geregeld te worden) maar er is in de 

nabijheid (langs de zeedijk) ook voldoende gratis parkeergelegenheid.  Alle verplaatsingen zijn voor eigen 

rekening en op eigen risico. 

 

Inschrijving -en betalingsmodaliteiten: 

Inschrijvingen verwachten we via bijgevoegd formulier en dit voor 10 mei. 

Voorschot van 30 € p.p. dient betaald te worden voor 15 mei  2019 op de clubrekening (zie verder) 

 

 

 

 

 



INSCHRIJVINGSFORMULIER 

BRIDGE MIDWEEK 04 - 08 NOVEMBER 2019 

 

Ondergetekende …………………………………………………………………………………………..neemt deel aan het 

verlengde WE  bridge: 

O met  1 persoon die overnacht en betaalt een voorschot van 

O met 2 personen die overnachten en betaalt een voorschot van 

O met 3 personen die overnachten en betaalt een voorschot van 

O met  1 persoon zonder overnachting (en reserveert zelf zijn/haar avondmaaltijd) 

O met 2 personen zonder overnachting (en reserveren zelf hun avondmaaltijden) 

 

Bijkomende informatie 

O heeft interesse in dag activiteiten buitenhuis 

O heeft interesse in dag activiteiten binnenhuis 

 

Ik betaal voor 15 mei 2019 de som van ................€ (zijnde .... x 30 €) op rekening 

Met IBAN nr: BE43 9796 1798 6601 

Op naam van: "Bridgeclub Boechout" 

Met vermelding van: Naam en voornaam van alle personen waarvoor het voorschot wordt betaald 

 

Naam, datum en handtekening 

 

Formulier, ingevuld en ondertekend,  VOOR  10 mei 2019  te bezorgen aan Rob Snyders: 

p/a:  Broechemsesteenweg, 37 te 2531 VREMDE, of 

E-mail: rob.snyders57@gmail.com, of 

afgeven op  een donderdag. 

Opgelet:  Wie zijn voorschot niet tijdig heeft betaald zal helaas niet kunnen deelnemen. 

 

Namens het bestuur. 

Rob Snyders 

 


