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Informatie:   
 

ZBSD, Zeeuws-Brabantse Sportvereniging voor Doven is op 8 oktober 2008 door 6 dove jongeren 
opgericht.  
Ze zijn toen begonnen met bowling. Maar al snel werd er verzocht ook andere sporten toe te voegen. 
Inmiddels kan er naast bowling ook zaalvoetbal en veldvoetbal worden gespeeld, maar ook  
zwemmen en hardlopen kunnen worden beoefend.  
Dit alles onder toezicht van de KNDSB (Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond). 
Dit alles houdt wel in, dat al de wedstrijden door het gehele land moeten worden gespeeld. 
 
Op 8 oktober 2018 bestaat ZBSD 10 jaar, om dat te vieren organiseren wij voor de eerste keer een 
internationaal toernooi.  

 
ZBSD is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel en deelname aan 
alle wedstrijd is geheel op eigen risico.  
 
Op alle locaties is er gelegenheid tot het kopen van voldoende eten en drinken. 
 
Wij gaan er vanuit dat dit ZBSD toernooi een succesvolle maar vooral sportieve activiteiten wordt en 
wij zien u dan ook graag op 27 & 28 & 29 september 2018! 
 
Met vriendelijk groet, 
 
Het bestuur van ZBSD 
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Het programma 
donderdag 27 september 2018: 7.30 – 22.00 uur bowling single ronde, 6 game 

  vrijdag 28 september 2018: 7.30 – 22.00 uur bowling dubbelronde, 6 game 

 
vanaf  18.00 uur zwemmen 

  Zaterdag 29 september 2018: 7.30 – 16.00 uur bowling finaleronde 

 
14.30 – 16.00 uur bowling vrij spel (voor iedereen) 

 
Vanaf 15.00 uur zwemmen 

 
11.00  uur hardlopen 

 
Vanaf 18.00 uur zwemloop 

  

 
18.00 – 20.00 uur buffet 

 
20.00 – 01.00 uur afsluitingsevenement  

 

Adres: 
 

Bowling & Resto-Lounge   (zie plattegrond: A, blz. 12) 

Markiezaatsweg 25 

4615 PA Bergen op Zoom  

http://www.bowlingbergenopzoom.nl/ 
 

Zwembad de Schelp   (zie plattegrond: B, blz. 12) 

De Boulevard Noord 45  

4617 HD Bergen op Zoom 

https://zwembaddeschelp.nl/ 

 

Hardlopen -> Bij het zwembad de Schelp 

 
 

contact: zbsd10jaar@zbsd.nl 
Bowling: Wendy de Wachter / Davy Paardekam  

Zwemmen: Mirjam de Bruijn 

Hardlopen: Marga de Boer  

Afsluitingsevenement / buffet: Wendy de Wachter  

Hotel reservering: Wendy de Wachter 

Webmaster: Marco Zwanenburg 

 

Contact via OOvOO of Skype is mogelijk:   wendypoppe 

http://www.bowlingbergenopzoom.nl/
https://zwembaddeschelp.nl/
mailto:zbsd10jaar@zbsd.nl
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Beste bowlers, 

 

Hierbij willen wij je uitnodigen voor de deelname aan de 3 daags bowlingtoernooi van ZBSD (Zeeuws 
Brabantse Sportvereniging voor Doven) 
op donderdag 27 september & vrijdag 28 september & zaterdag 29 september 2018  
in het Bowling & Resto-Lounge, Markiezaatsweg 25, 4615 PA Bergen op Zoom. 
 

“vrij bowlen” voor zowel beginners als gevorderden zijn van harte welkom op zaterdag 29 september 

2018 om 14.30 tot 16.00 uur. Die leer je bowling kennen, wat houdt dit in? 
 

 

Bowlingprogramma: 
 

   Donderdag 27 september 2018: 
 07.30 -  22.00 uur Singles, 4 groepen x 24 personen (maximaal 96 personen) – 

na elke groep word baan onderhoud 
 

   Vrijdag 28 september 2018: 
 07.30 – 22.00 uur Dubbel, 4 groepen x 24 personen (maximaal 96 personen) – 

na elke groep word baan onderhoud 
 

   Zaterdag 29 september 2018 
 08.30 - 9.30 uur stap 1  finale - 24 heren  - 2 game (2 personen per baan) 

10.00 - 11.00 uur stap 1  finale - 12 dames - 2 game (1 persoon per baan) 

11.30 - 12.30 uur stap 2 finale  - 12 heren - 2 game  (1 persoon per baan) 

13.00 - 14.00 uur stap 3 finale - 6 heren en stap 2  6 dames - 2 game (1 persoon per baan) 

14.30 - 15.30 uur stap 4 finale - 3 heren en stap 3  -  3 dames (1 persoon per baan) 

 
stap voor stap finale   

 (6 banen + baan naast 
vrij) 

14.30 - 16.00 uur vrij bowlen (voor iedereen - leren kennen wat bowling is) (4 banen) 

16.00 - 17.00 uur prijsuitreiking  
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Cash prijs:  
dit is onder voorbehoud!! 

het is afhankelijk van de sponsor, het wordt verlaagd of verhoogd qua prijs.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie over het hotel / vervoer:     

Als jullie  op het vliegveld “Schiphol “ te Amsterdam aankomen, kunnen  jullie de trein nemen naar 

Bergen op Zoom (op eigen kosten). In overleg is het mogelijk onder begeleiding van de organisatie te 

reizen naar de bestemde locatie. In Bergen op Zoom kunnen jullie bagages worden opgehaald en de 

mensen met begeleiding naar het hotel lopen, ong. 20 minuten. 

Er is ook een mogelijkheid dat de organisatie jullie ophalen van het vliegveld met een 9 personenbus, 
daarvoor vragen we 15 euro bijdrage per persoon, enkele rit. Voor minder dan 8 personen komt er 
een meerprijs bij. Dit geld ook voor de terugreis na het toernooi. 

Let op: Het vervoer is alleen in overleg beschikbaar. Dit is op dinsdag 25 / woensdag 26 september en 

zondag 30 september en maandag 1 oktober. Dus NIET op de dagen van het toernooi, 27 / 28 / 29 

september 
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Graag opgeven vóór 30 juni 2018 , schrijf je in voor de bowlingtoernooi of vrij bowlen en eventueel 

de hotelovernachting(en), zie blz. 10 (vóór 1 april 2018) / aankomst en vertrek (zie inschrijfformulier). 

Mailen naar: zbsd10jaar@zbsd.nl  

 

De kosten zijn per deelnemer: 

 

Bowling toernooi, 3 dagen:  € 100,- per persoon (single en dubbel en finale) 
 
“vrij bowlen” op zaterdag 29 sept: € 15,- per persoon 
 
U kunt dit bedrag overmaken naar NL32 RABO 0146 1700 40  t.n.v. ZBSD te Bergen op Zoom onder 
vermelding uw naam. Wij verzoeken u om dit vóór 1 augustus 2018 te overmaken. 

 

Met vriendelijke groet,  

Wendy de Wachter,  

ZBSD bowling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

mailto:zbsd10jaar@zbsd.nl
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 Beste hardlopers, 
 
Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor de deelname aan 2 soorten hardloop wedstrijden welke  ZBSD 
(Zeeuws Brabantse Sportvereniging voor Doven) op zaterdag 29 september 2018 bij en in het 
zwembad "De Schelp", De Boulevard Noord 45, 4617 HD Bergen op Zoom Organiseert. Dit  i.v.m het 
10 jarig bestaan van ZBSD. 
 
Hardloopprogramma: 
 
Zaterdag 29 september 2018 om 11.00 uur: hardloop wedstrijd 

1. 5 km 

2. 10 km 

Zaterdag 29 september 2018 vanaf 18.00 uur: zwemloop wedstrijd: 

De wedstrijd bestaat  uit 

1. 500mtr zwemmen / 5 km hardlopen   

2. 1 km zwemmen / 10 km hardlopen    

Het is mogelijk op te geven voor hardlopen EN zwemloop wedtrijd. 

 

Graag opgeven vóór 1 augustus 2018 , schrijf je in voor de loopafstanden (zie inschrijfformulier). 

Mailen naar: zbsd10jaar@zbsd.nl  

 

De kosten zijn per deelnemer: 

5 km:                     € 2,50 

10 km:                    € 5,00 

Zwemloop 500 meter/5km:  € 3,00 

Zwemloop 1km/10 km :         € 6,00 

 

U kunt dit bedrag overmaken naar NL32 RABO 
0146 1700 40  t.n.v. ZBSD te Bergen op Zoom 
onder vermelding uw naam. Wij verzoeken u om 
dit vóór  1 augustus 2018 over te maken. 

Hartelijke Groet, 

Marga de Boer 
ZBSD hardlopen 

mailto:zbsd10jaar@zbsd.nl
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Beste zwemmer, 

 

Hierbij willen wij je uitnodigen voor de deelname aan de 2 daags zwemtoernooi van ZBSD (Zeeuws 
Brabantse Sportvereniging voor Doven) op vrijdag 28 september & zaterdag 29 september 2018 in 
het zwembad "De Schelp", De Boulevard Noord 45, 4617 HD Bergen op Zoom. 
 

Zwemprogramma: 

 

Vrijdag 28 september 2018 vanaf 18.00 uur: 

 

1. 50 meter vrije slag  dames Open Klasse + Masters + A + B + C + D + E 

2. 50 meter vrije slag  heren Open Klasse + Masters + A + B + C + D + E 

3. 200 meter wisselslag  dames Open Klasse + Masters + A + B + C  

4. 200 meter wisselslag  heren Open Klasse + Masters + A + B + C  

5. 100 meter schoolslag  dames Open Klasse + Masters + A + B + C + D + E 

6. 100 meter schoolslag  heren Open Klasse + Masters + A + B + C + D + E 

7. 200 meter rugslag  dames Open Klasse + Masters + A + B + C 

8. 200 meter rugslag  heren Open Klasse + Masters + A + B + C 

9. 25 meter vrije slag  dames D + E 

10. 25 meter vrije slag  heren D + E 

11. 100 meter vlinderslag dames Open Klasse + Masters + A + B + C  

12. 100 meter vlinderslag heren Open Klasse + Masters + A + B + C  

13. 50 meter rugslag  dames  Open Klasse + Masters + A + B + C + D + E 

14. 50 meter rugslag  heren Open Klasse + Masters + A + B + C + D + E 

 

Zaterdag 29 september 2018 vanaf 15.00 uur: 

 

15. 200 meter vrije slag  heren Open Klasse + Masters + A + B + C 

16. 200 meter vrije slag  dames Open Klasse + Masters + A + B + C 

17. 50 meter vlinderslag  heren Open Klasse + Masters + A + B + C + D + E 

18. 50 meter vlinderslag  dames Open Klasse + Masters + A + B + C + D + E 

19. 50 meter schoolslag  heren Open Klasse + Masters + A + B + C + D + E 

20. 50 meter schoolslag  dames Open Klasse + Masters + A + B + C + D + E 

21. 100 meter vrije slag  heren Open Klasse + Masters + A + B + C + D + E 
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22. 100 meter vrije slag  dames Open Klasse + Masters + A + B + C + D + E 

23. 100 meter rugslag  heren Open Klasse + Masters + A + B + C + D + E 

24. 100 meter rugslag  dames Open Klasse + Masters + A + B + C + D + E 

25. 25 meter schoolslag  heren D + E 

26. 25 meter schoolslag  dames D + E 

27. 100 meter wisselslag  heren Open Klasse + Masters + A + B + C + D + E 

28. 100 meter wisselslag   dames Open Klasse + Masters + A + B + C + D + E 

29. Zwemloop (500mtr zwemmen/ 5 km hardlopen of 1km zwemmen/ 10 km hardlopen) 

 

Leeftijdsgroepen 28/29 september 2018:  

    

  Open Klasse = vanaf 2000 
A = 2001-2002 
B = 2003-2004 
C = 2005-2006 
D = 2007-2008 
E = 2009-2010 

  

 

Ook is Masters zwemmen van harte welkom! 
 
Masters zwemmen is een speciale klasse van wedstrijdzwemmen, bedoeld voor zwemmers van 25 jaar en 
ouder. Deze jonge zwemmers vallen in de leeftijdsgroep 25-34 jaar. (De zwemmers concurreren binnen een 
leeftijdsgroep van tien jaar.) Leeftijdsgroepen: 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, en dus op 10 jaar verlengd.  
 
Zwemloop, zie pagina 7 voor meer info.  
 

Graag opgeven vóór 1 juni 2018 , schrijf je in voor de zwemafstanden (zie inschrijfformulier), geef 

ook aan welke leeftijdscategorie je behoort. Mailen naar: zbsd10jaar@zbsd.nl  

 

De kosten zijn per deelnemer: 

25 meter: € 1,- 

50 meter: € 1,50 

100 meter: € 2,50 

200 meter: € 3,50 

 
U kunt dit bedrag overmaken naar NL32 RABO 
0146 1700 40  t.n.v. ZBSD te Bergen op Zoom 
onder vermelding uw naam. Wij verzoeken u om 
dit vóór 1 augustus 2018 over te maken. 
 

Met vriendelijke groet,  
 
Mirjam de Bruijn,  
ZBSD zwemmen 

 

mailto:zbsd10jaar@zbsd.nl
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Informatie over het hotel: 
Hotel Fletcher stadspark 
Gertrudisboulevard 200 
4615 MA Bergen op Zoom 
https://www.fletcherstadsparkhotel.nl/nl/ 
 
1-persoonskamer met ontbijt: € 95,- per nacht 
2-persoonskamer met ontbijt: € 105,- per nacht 
 
Fletcher Hotel-Restaurant Stadspark is gelegen aan 
de Binnenschelde in Bergen op Zoom te Noord-
Brabant. Hier kunt u heerlijk wandelen op de 
boulevard en zwemmen, kanoën en windsurfen in 
de recreatieplas. Het hotel biedt u alle rust, terwijl de bruisende binnenstad, het historisch centrum 
van Bergen op Zoom en de Zeeuwse stranden op korte afstand gelegen zijn. 
 
500 meter van centrum 
Gratis WIFI 
Restaurant, bar, terras 
Gratis parkeren 
Wellness centrum 
Fitness 
Fietsverhuur 
 
Van hotel naar de bowling:  15 minuten lopen 
Van hotel naar het zwembad:  5 minuten lopen 
 
Speciaal kortingtarief 3-gangen diner: € 22,50 per persoon – per avond, dit dien je zelf te reserveren 
bij het hotel. 
 
Graag opgeven en betalen vóór 1 april 2018 , er zijn 50 kamers voor ZBSD  beschikbaar,  schrijf je in 
voor overnachting (zie inschrijfformulier). Mailen naar: zbsd10jaar@zbsd.nl  
 
U kunt het bedrag van de hotelkosten overmaken naar NL32 RABO 0146 1700 40  t.n.v. ZBSD te 
Bergen op Zoom onder vermelding uw naam - hotel. Wij verzoeken u om dit vóór 1 april 2018 over 
te maken. 
 
Na 1 april 2018 dient je zelf reservering bij hotel, eigen kosten  
(de kamers zijn dan vrijgegeven, dus worden niet meer voor ZBSD vastgehouden, dan moet je ook weer het normale 
hogere tarief betalen, en ben je ook afhankelijk van de beschikbaarheid) 

https://www.booking.com/hotel/nl/fletcher-stadspark.nl.html  
https://www.fletcherstadsparkhotel.nl/nl/ 
 
Of liever andere Bed & Breakfast – Hostel – Hotel (zie blz 13 t/m 15). Dan moet je wel zelf 
regelen!  
 
(zie hieronder plattegrond – adressen) 

 

https://www.fletcherstadsparkhotel.nl/nl/
mailto:zbsd10jaar@zbsd.nl
https://www.booking.com/hotel/nl/fletcher-stadspark.nl.html
https://www.fletcherstadsparkhotel.nl/nl/
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Afsluitingsevenement zaterdag 29 september 2018 
 
Buffet van 18.00 tot 20.00 uur. 

Zowel warme als koude gerechten en ruime 

keuzes: 

voorgerecht: tomatensoep, huzarensalade, tonijn 

en rauwkostsalade 

hoofdgerecht: varkensfilet, kipsaté, stoverij, vis leng, frietjes, aardappelen en groenten. 

nagerecht: bavarois, chocolade mousse, panna cotta, diverse soorten ijs.  

 

Feest van 20.00 tot 01.00 uur. 

 
Ter afsluiting van 3 dagen toernooi en ter ere van 10 jaar bestaan, is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten op het feest en te wapperen. Tijdens deze avond  kunt u genieten van tal van optredens. 
Wie er komen optreden blijft een verrassing! 
 
In het bijgesloten inschrijfformulier kunt u de keuzes maken voor zaterdagavond 29 september. Er 
zijn 3 keuzes: 

1. Buffet 
2. Feest 
3. Buffet en Feest 

 
 

Graag aanmelden vóór 31 augustus 2018, 
zie inschrijfformulier,  via de  
e-mail: zbsd10jaar@zbsd.nl  
 
Adres van buffet & feest: 
Bowling & Resto-lounge 
Markiezaatsweg 25 
4615 PA Bergen op Zoom 
 
http://www.bowlingbergenopzoom.nl  
 
 
 
 
 
 

mailto:zbsd10jaar@zbsd.nl
http://www.bowlingbergenopzoom.nl/
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Plattegrond: 
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Hotels / Bed & Breakfast: 

 

1. Hotel Tulip Inn 

Antwerpsestraat 56, 4611 AK Bergen op Zoom 

https://www.booking.com/hotel/nl/tischelde.nl.html 

https://tulipinnbergenopzoom.nl/ 

locatie A: 20 minuten lopen – 5 minuten auto  

locatie B: 15 minuten lopen – 5 minuten auto 

2. B&B Suite de Noordt (2 kamer) 

Noordzijde Haven 6, 4611 GS Bergen op Zoom 

http://www.suitedenoordt.nl/ 

locatie A: 10 minuten lopen – 5 minuten auto  

locatie B: 20 minuten lopen – 5 minuten auto 

3. B&B de Stadspoort 

Gevangenpoortstraat 2a, 4611 HZ Bergen op Zoom 

http://www.bbstadspoort.nl/ 

locatie A: 10 minuten lopen – 5 minuten auto  

locatie B: 15 minuten lopen – 5 minuten auto 

4. Hotel eten-drinken-slapen bij van Ee  

Beursplein 5, 4611 JG Bergenop Zoom 

https://www.booking.com/hotel/nl/hotale-eetcafe-van-ee.nl.html 

https://www.etendrinkenslapenbijvanee.nl/ 

locatie A: 15 minuten lopen – 5 minuten lopen  

locatie B: 20 minuten lopen – 5 minuten lopen 

5. Hotel Grand de Draak 

Grote Markt 36, 4611 NT Bergen op Zoom  

https://www.booking.com/hotel/nl/grandhotel-de-draak.nl.html  

http://www.hoteldedraak.nl 

locatie A: 15 minuten lopen – 10 minuten auto  

locatie B: 20 minuten lopen – 10 minuten auto 

 

6. Hotel de Bourgondier 

Grote Markt 2-3, 4611 NR Bergen op Zoom 

http://www.grandcafehoteldebourgondier.nl/hotel 

locatie A: 15 minuten lopen – 10 minuten auto 

locatie B: 20 minuten lopen – 10 minuten auto 

 

 

https://www.booking.com/hotel/nl/tischelde.nl.html
https://tulipinnbergenopzoom.nl/
http://www.suitedenoordt.nl/
http://www.bbstadspoort.nl/
https://www.booking.com/hotel/nl/hotale-eetcafe-van-ee.nl.html
https://www.etendrinkenslapenbijvanee.nl/
https://www.booking.com/hotel/nl/grandhotel-de-draak.nl.html
http://www.hoteldedraak.nl/
http://www.grandcafehoteldebourgondier.nl/hotel
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7. B&B Slapen op 11 

Bredasestraat 11, 4611 CE Bergen op Zoom 

https://www.booking.com/hotel/nl/b-amp-b-slapen-op-11.nl.html 

http://www.slapenop11.nl/ 

locatie A + B: 25 minuten lopen – 10 minuten auto 
 

8. Hotel Old Dutch 

Stationsstraat 29-31, 4611 CB Bergen op Zoom 

https://www.booking.com/hotel/nl/old-dutch-bergen-op-zoom.nl.html 

http://hotel-olddutch.nl/ 

locatie A: 25 minuten lopen – 5 minuten auto 

locatie B: 25 minuten lopen – 10 minuten auto 

9. B&B Stad en wal (3 kamers) 

Canadalaan 1, 4624 HD Bergen op Zoom 

https://www.booking.com/hotel/nl/b-amp-b-stad-en-wal.nl.html 

http://stadenwal.nl/ 

locatie A + B: 30 minuten lopen – 10 minuten auto 
 

10. B&B Het groene gordijn 

Copernicusstraat 22, 4624 SE Bergen op Zoom 

https://www.airbnb.nl/rooms/12103716 

locatie A + B: 40 minuten lopen – 10 minuten auto 
 

11. B&B Villa Heidetuin (5 kamers) 

Balsedreef 4, 4624 RA Bergen op Zoom 

https://www.booking.com/hotel/nl/b-amp-b-villa-heidetuin.nl.html 

http://www.villaheidetuin.eu/ 

locatie A + B : 1 uur lopen – 10 minuten auto 
 

12. Hostel – Jeugdherberg Stayokay 

Boslustweg 1, 4624 RB Bergen op Zoom 

https://www.booking.com/hotel/nl/stayokay-bergen-op-zoom.nl.html 

https://www.stayokay.com/nl/hostel/bergen-op-zoom 

locatie A + B: 1 uur lopen – 15 minuten auto 
 

13. B&B Meerie’s  (2 kamers) 

Balsedreef 29, 4623 RD Bergen op Zoom 

http://www.meeriesbb.nl/ 

locatie A + B: 1 uur, 15 minuten lopen – 15 minuten auto 
 

14. Camping uit en thuis 

Heimolen 56, 4625 DD Bergen op Zoom 

http://www.campinguitenthuis.nl/ 

locatie A + B: 1 uur lopen – 10 minuten auto 

https://www.booking.com/hotel/nl/b-amp-b-slapen-op-11.nl.html
http://www.slapenop11.nl/
https://www.booking.com/hotel/nl/old-dutch-bergen-op-zoom.nl.html
http://hotel-olddutch.nl/
https://www.booking.com/hotel/nl/b-amp-b-stad-en-wal.nl.html
http://stadenwal.nl/
https://www.airbnb.nl/rooms/12103716
https://www.booking.com/hotel/nl/b-amp-b-villa-heidetuin.nl.html
http://www.villaheidetuin.eu/
https://www.booking.com/hotel/nl/stayokay-bergen-op-zoom.nl.html
https://www.stayokay.com/nl/hostel/bergen-op-zoom
http://www.meeriesbb.nl/
http://www.campinguitenthuis.nl/
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15. B&B op de Brabantse wal (2 kamers) 

Kannewielseweg 16b, 4661 RR Halsteren 

https://www.booking.com/hotel/nl/b-amp-b-op-de-brabantse-wal.nl.html 

http://www.opdebrabantsewal.nl/ 

locatie A: 45 minuten lopen – 10 minuten auto 

locatie B: 55 minuten lopen – 10 minuten auto 

 
 
 
 
 

Informatie over Bergen op Zoom en Omgeving: 
 

De groene omgeving rondom Bergen op Zoom biedt een keus aan mogelijkheden voor sportieve 
activiteiten. Het natuurgebied De Brabantse Wal, waar ook Bergen op Zoom toe behoort, nodigt u uit 
om mooie fiets- en wandeltochten te maken. De bosrijke omgeving herbergt een aantal authentieke 
Brabantse dorpjes die zeker een bezoek waard zijn. De stad bevindt zich dicht bij de Belgische grens; 
hierdoor zijn uitstapjes naar Antwerpen, Roosendaal of Breda gemakkelijk te realiseren. 
 

Natuur- en cultuurtips 

 Wandelen langs recreatieplas Binnenschelde 
 Lekker uitwaaien op de Zeeuwse stranden 
 Ontdek tijdens Natuurgebied De Brabantse Wal tijdens een mooie fietstocht 
 Ontdek Stadspaleis het Markiezenhof 
 Maak een uitstapje naar de Belgische havenstad Antwerpen 

 
Museum- en attractieparktips 

 Neem een kijkje bij Kaasboerderij De Zuidgeest 
 

Sportieve tips 

 Sportief klimmen in het Klimbos Brabantsewal 
 Duiken in de Oosterschelde 

 

http://www.vvvbrabantsewal.nl/nl  

 

https://www.booking.com/hotel/nl/b-amp-b-op-de-brabantse-wal.nl.html
http://www.opdebrabantsewal.nl/
http://www.vvvbrabantsewal.nl/nl

