
          07 maart 2022 

 BRIDGE midweek 

Maandag 24 oktober tem vrijdag 28 oktober 2022 

 

 

Beste Bridger 

Na drie jaren onderbreking ingevolge de Corona ongemakken willen we terug aanknopen met onze 

jaarlijkse traditie om een bridge midweek te organiseren.  Na een kleine marktstudie bleek dat de 

prijzen overal behoorlijk zijn gestegen (we zijn dan ook 3 jaar verder) maar dat Vayamundo, met stip, 

toch de meest interessante prijs/kwaliteit biedt. Bijkomende voordelen zijn, enerzijds dat 

ondertussen de verbouwingswerken werden beëindigd en dat we de midweek vroeger hebben 

kunnen vastleggen. Zoals we dit ondertussen gewoon zijn zullen we namiddag en avond bridge 

sessies combineren zodat er ook ruimte blijft voor enkele andere activiteiten. 

Het vertrouwde adres is: Vakantiecentrum VAYAMUNDO, Zeedijk 290 – 330 te Oostende / 

Mariakerke. www.vayamundo.eu 

 

Prijzen 2022: 

Singel 'comfort' accomodatie (4 nachten): 296,1 € 

'Comfort' accomodatie voor een koppel (of Twin) (4 nachten): 441 (220,5 € p.p.) 

Indien u kiest voor een Twin appartement dan beschikt u over 2 aparte slaapkamers en hebt u een 

gemeenschappelijke badkamer en kitchenette ! 

Afzonderlijk maaltijden dienen op voorhand gereserveerd te worden, de prijzen zijn als volgt:   

ontbijt à 14 €; lunch à 20 € en diner à 25 €. 

Vermits we de bridge zaal afzonderlijk dienen te betalen moeten we aan iedere deelnemende 

bridger 4 € vragen, voor gans de week. Dit bedrag zullen we ter plaatse afrekenen. 

 

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: opgemaakte bedden (bij aankomst), badlinnen op de kamers; 

- het ontbijt is in buffet formule, dranken inclusief; 

- 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 20 april. 

Voorschot van 65 € p.p. dient betaald te worden voor 25 april 2022 op de clubrekening (zie 

inschrijvingsformulier) 

 

Namens het bestuur. 

Rob Snyders 



 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

BRIDGE MIDWEEK 24 - 28 OKTOBER 2022 

 

Ondergetekende …………………………………………………………………………………………..neemt deel aan de 

bridge midweek: 

O met  1 persoon die overnacht en betaalt een voorschot van 

O met 2 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 25 april 2022 de som van ................€ (zijnde .... x 65 €) 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  20 april 2022  te bezorgen aan Rob Snyders: 

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

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

afgeven op een maandag of donderdag. 

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

 

 

 


