
 

 

Betreft: bridge-4daagse naar HELVOIRT ( Nederland)  van maandag 1/5  t/m donderdag 4/5/2023.            

Beste vrienden bridgers, 

Argus Schilde en Recreatiebridge Brasschaat organiseren volgend jaar een bridgereis naar HELVOIRT, van 

maandag 1/5 t/m donderdag 4/5/2023. 

We verblijven in  HOTEL GULDENBERG, Guldenberg, 12 -- 5268 KR Helvoirt, Nederland. (Brabant) 

Het driesterrenhotel ligt in een 21 ha groot eigen bosgebied dat ook grenst aan het nationale park: “De Loonse 

en Drunense duinen” en is vanuit Schilde vlot bereikbaar na ongeveer 80 km, 1 u. rijden. 

Het is er goed wandelen en fietsen, via knooppunten. Ook de Oisterwijkse vennen en bossen liggen niet veraf, en 

het vestingstadje “Heusden” moet u zeker gezien hebben. Fietsen kan u ook ter plaatse huren (ze hebben er 10 

gewone en 10e-bikes in voorraad, een simpel telefoontje naar het hotel en u kan ze reserveren).  Goed nieuws 

voor de hotelblijvers: brasserie-restaurant “Het Verlangen” onder leiding van chef Danny is volledig gerenoveerd 

en omgetoverd tot een sfeervolle ruimte met een mooi groot terras. Ze hebben ook een prachtige filmzaal (Club 

Acapella) met dolby 7.1 geluid waar bijna dagelijks films te zien zijn.     In de kelder is een fitnesszaal en 

aansluitend een sauna. Méér info kan u vinden op:  www.bridgeclubargus.com 

  www.guldenberg.nl      Tel: +31 411 64 24 24      mail:  info@guldenberg.nl  

Arrangement: 

• 3 Overnachtingen in een 2- of 1persoonskamer met uitgebreid ontbijtbuffet en een 3-gangen buffet-diner 
met alle dranken (wijn/bier/fris/water) onbeperkt inbegrepen. Iedere avond zal er een ander thema zijn 
voor het buffet: Brabants  /  Italiaans  /  Azië                                                                              Aanvang: 17.45u. 

• Ontvangst op maandag 17.15u. met bubbels en een hapje. 

• Zaalruimte voor de bridgedrives (de organisatie via onszelf) met 3 avonden onbeperkt koffie/thee op de zaal 
+ 2 maal borrelhapjes warm/koud.                                                                                                      Aanvang: 20u. 

• Exclusief  andere consumpties (voor eigen rekening via het kamernummer) 

• Gratis gebruik sauna en fitness, parking voor auto en fietsen (open via kamerkaart),  gratis WiFi. 

• Inchecken vanaf 15 u. uitchecken ten laatste 11 u. 
 
Prijzen en annuleringsvoorwaarden:  
HP 4-daags bridgearrangement  incl verblijfsbelasting en dranken bij het diner: € 320,00 p/p 
GEEN toeslag voor éénpersoonskamers. DUS: 2 perskamer = 640€ en 1 perskamer = 320.00€ 
Annulering gratis tot 3 weken voor aankomst; 25% binnen 3 weken en 90% binnen 4 d.  
Voorschotbetaling van 50€ pp aan Argus bij inschrijving en restant aan Argus tegen 31/3/2023 na onze 
uitnodiging hiervoor per mail. We rekenen met maximum 14 bridgetafels. – reservering in volgorde van betaling. 
 

Indien u interesse heeft om deel te nemen, gelieve dan vlug in te schrijven door middel van storting van 50€/per 

persoon op rekening: BE25 7310 3308 7782 van Argus Bridgeclub Schilde, met vermelding van:               

“kamertype 1 of 2 pers, de naam van uw bridgepartner + eventuele dieetwensen.” 

Voor verdere info kan u terecht bij Jules Van Leuven (jul.vanleuven@telenet.be) of bij Huub Ghysebrechts 

(webmaster@bridgeclubargus.com).  

 

Met vriendelijke groeten, Uw bestuur.         12/9/2022 
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