Campingbridge De Vrijbuiters
Bridgeweek Vakantiepark De Bergen te Wanroij (NB)
Vrijdag 23 september t/m donderdag 29 september 2022
Najaarsbijeenkomst 2022
We hebben als nieuwbakken organisatoren van onze campingbridgeweken gezocht naar een
mooie gelegenheid in Noord Brabant. Daarvoor hebben we 12 parken aangeschreven, waarvan
er uiteindelijk één de voorkeur kreeg. Eldoradopark De Bergen in Wanroij. Het betreft een
groots opgezet vakantiepark met ruime kampeerplaatsen en gevarieerde huuronderkomens,
dicht bij elkaar gelegen in het park. De parkeerplaatsen zijn vlakbij. Naast de mooi gelegen
kampeerplaatsen en gevarieerde huuronderkomens beschikt De Bergen over banen voor
midgetgolf en jeu de boules. Zie ook www.debergen.nl. Draadloos internet is beschikbaar voor
2 apparaten voor € 15,00 per week.
Honden zijn toegestaan bij de campingplaatsen. Niet op campingveldjes met een speeltoestel
en ook niet in de huuraccommodaties. Er is een speciale hondenspeeltuin. Honden mogen niet
in of bij het strandbad, in de buitenspeeltuin, bij de golfbaan of in de horeca.
De Bergen ligt aan de fietsknooppuntenroutes en in de directe omgeving zijn mooie routes
beschikbaar.

Kampeerplaatsen en vaste onderkomens
De was-/toilet gebouwen op de camping zijn rolstoel-toegankelijk en bevatten de
bijbehorende voorzieningen. De vaste onderkomens zijn niet ‘rolstoel-toegankelijk’ en
daarbinnen zijn geen speciale voorzieningen.
De vaste onderkomens zijn, i.v.m. de te verwachten drukte, gegarandeerd voor
reserveren door ons, beschikbaar tot uiterlijk 25 mei 2022.

Reserveren
Met het park is afgesproken dat Wil van Gils de namen doorgeeft van de deelnemers, voordat
die contact opnemen met het park. Dit om te voorkomen dat op naam van De Vrijbuiters door
derden plaatsen worden gereserveerd. Wil geeft die namen door, zodra je je bij hem hebt
aangemeld. Dit is ook de reden waarom geen reserveringskosten betaald hoeven te worden.
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Kampeerplaatsen
De kosten voor het kamperen van 23 tm 30 september (7 nachten) bedragen voor een
caravan met tweepersoons equipe: € 150,00. Een eventuele hond is gratis.
Aankomst op vrijdag na 11:00 uur en vertrek op vrijdag voor 12:00 uur.
In overleg met de receptie kunt u voor en na de bridgeweek uw verblijf verlengen. Indien u
van deze mogelijkheid gebruik wilt maken verzoeken wij u dat minimaal 2 weken voor
aankomst te melden aan de receptie van De Bergen, onder verwijzing naar ‘De Vrijbuiters’
(Tel: 0485-335450 of email: info@debergen.nl.)

Vaste onderkomens
Beschikbaar zijn:
Villa De Bergen 4
€ 350,00 per week
Villa De Bergen 6
€ 380,00 per week
Colour Villa 4
€ 380,00 per week
Colour Villa 6
€ 410,00 per week
De huurprijzen zijn inclusief eindschoonmaak, bedlinnen, toeristenbelasting en
reserveringskosten.
Aankomst voor de vaste onderkomens op vrijdag na 15.00 uur en vertrek voor 10:00 uur.
Na de aanmelding bij Wil van Gils dient u de bespreking van uw verblijf en de afrekening
van een onderkomen zelf rechtstreeks te regelen met het park door middel van het invullen
van een web-aanmeldformulier, waarvan u de link (web-toegang) toegestuurd krijgt van Wil
van Gils.

Diners
Het restaurant van De Bergen is op maandag en dinsdag gesloten. Bij voldoende deelname kan
op maandagavond een speciaal buffet voor ons klaargezet worden: hoofdgerecht aangevuld
met ijsdessert à € 22,50.
Drankjes: d.m.v. muntverkoop
De gemiddelde prijs voor frisdrank/Heineken is € 2,40.
De gemiddelde prijs voor wijn is € 3,60.
Speciaalbieren en dergelijke hebben een afwijkende prijs.
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Bridgen
We bridgen in de apart voor ons ingerichte mooie recreatieruimte. Deze ruimte is vanuit het
park alleen met de fiets bereikbaar. Met de auto dien je een route buitenom het park te
volgen naar de parkeerplaatsen bij de bridgeruimte (park gesloten om 23.30 uur). We spelen
daar vrijdag, zaterdag en zondag 's avonds vanaf 19:30 uur, hebben maandag een rustdag en
kunnen dan eventueel vanaf 18:00 uur van het buffet genieten. Daarna spelen we dinsdag,
woensdag en donderdag, waarvan de eerste 2 dagen vanaf 19:30 uur. De laatste dag,
donderdag, worden 's middags vanaf 15:30 uur drie- en 's avonds vanaf 19:30 uur weer drie
ronden gespeeld, waarna de uitslag volgt. De week wordt daarna afgesloten.
Tijdens de bridgeavonden berust de organisatie/wedstrijdleiding bij Martha Bruinsma.
Voor de spelindeling, de scoreverwerking, toekennen meesterpunten en de uitslagrapportage
wordt gebruikgemaakt van het rekenprogramma van de NBB (Ned bridgebond).
Niet NBB leden dienen bij inschrijving een bijdrage ad € 4,00 per persoon te voldoen, omdat
die afgedragen moeten worden aan de NBB.

Vrijdag 23 september
De caravanners zijn welkom vanaf 11:00 uur en de huurders vanaf 15:00 uur. Wij verzoeken u
zich bij aankomst op De Bergen te melden bij de receptie en niet later te arriveren dan 16:00
uur. Mogelijke latere komst gelieve u telefonisch door te geven aan Wil 06 14625047.
Om 16:30 uur bent u welkom voor een welkomstdrankje en de formele opening in de
bridgeruimte. Tot 17:30 uur is er dan gelegenheid voor begroeting van en/of kennismaking
met uw medebridgers. Het welkomstdrankje wordt u aangeboden door de Bergen.

Entree-,Organisatie en Deelnamekosten (NBB)
De entreekosten (eerste deelname) bedragen éénmalig: € 15,00 per persoon. De bijdrage
voor de organisatie/het materiaal bedraagt: € 35,00 per paar per bridgeweek. Dit bedrag is
verhoogd in verband met het feit dat we huur moeten betalen voor de zaal. Door corona in de
afgelopen jaren zijn de horeca prijzen helaas hoger geworden.
Deelnemers die geen lid zijn van de NBB betalen een bijdrage ad € 4,00 per persoon voor
deelname-kosten bij de NBB.
Tezamen voldoen op rekening NL 47 INGB 0005 2394 05 t.n.v. F, van Gennip
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De betaling voor entree en/of organisatie/materiaal en/of NBB bijdrage, gelieve u
gelijktijdig bij aanmelden over te maken op bovengenoemde rekening. Pas na ontvangst van dit
bedrag is uw aanmelding definitief.
Alle verblijfs- en parkkosten dient u met het recreatiepark te verrekenen.
U dient zelf voor een eventuele annuleringsverzekering te zorgen.

Aanmelden
De opgave (zie bijlage2) aanpassen/invullen en graag zo spoedig mogelijk naar ons via
campingbridgedevrijbuiters@gmail.com terugmailen. Wil van Gils licht dan meteen het park in
van uw deelname. In verband met de beschikbare scoreverwerkingapparatuur is het maximum
aantal paren 38 st.. Wanneer dit maximum bereikt is volgt daarover bericht. Vragen en
opmerkingen kunt u mailen naar het e-mail-adres of bel direct met Wil en Corrie van Gils:
06-1462 4705 / 06-1464 1137.

Adresgegevens:
Vakantiepark De Bergen
Campinglaan 1, 5446 PW Wanroij (NB)
Tel: 0485-335450. Email: info@debergen.nl Website: www.debergen.nl
Met vriendelijke groet,
Organisator van dienst / Lid Organisatieteam:
Corrie en Wil van Gils
Bijlage: het inschrijfformulier
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