Bridgeclub Het Sempke
Drunen

FIETSBRIDGETOCHT ROND DE LOONSE EN DRUNENSE
DUINEN
Dinsdag 5 juni 2018
Ook dit jaar organiseert onze bridgeclub een gezellige fietsbridgedrive. Al jaren is deze drive
populair bij een groot aantal deelnemers. Natuurlijk hoort bij elke bridgedrive een
wedstrijdelement. Dat geldt ook voor onze fietsdrive. Maar gezelligheid staat hoger in ons vaandel.
Bij ons dus geen geldprijzen maar uitsluitend bescheiden prijzen in natura.
Wij hebben geen biddingboxen, maar deze kunt u zelf mee brengen.
Wij hebben De Rustende Jager weer in onze tocht opgenomen, zodat echt sprake is van een rondje
rond de duinen. Overigens kan ook prima met de auto aan deze tocht worden meegedaan.
De deelnemende locaties zijn: bowlingcentrum Het Bourgondisch Hof in Waalwijk partycentrum De Remise in Drunen - restaurant De Duinrand in Drunen - De Rustende Jager in
Biezenmortel - landgoed Bos en Duin in Udenhout - restaurant Het Galgenwiel in Waalwijk.
Aanvang:
9.30 uur
Ronde 1,2,3: 10.00 uur
Ronde 4,en 5: 14.00 uur
Ronde 6:
16.45 uur
Uitslag en prijsuitreiking:

ontvangst met koffie en cake op de startlocatie
11.00 uur
12.00 uur
lunch: 12.30 uur
15.00 uur
deze spelen we gezamenlijk in Het Bourgondisch Hof.
18.00 uur;

De kosten voor deelname bedragen € 42,-- per paar over te maken op rekening nummer
NL05RABO 0166200638 ten name van bridgeclub Het Sempke in Drunen ovv fietsbridgetocht.
Vragen? Bel naar Kees Smits (0416 370074) of Pieter van den Broek ( 0416 333455) of stuur een
e-mail naar fietsbridge@bchetsempke.nl.
INSCHRIJVEN: dat kan door vóór 1 mei 2018 een mail te sturen naar bovenstaand e-mailadres
(wel alle gegevens van beide partners vermelden) of onderstaande strook ingevuld te sturen naar
Kees Smits, Waegenburghtplein 20, 5152 JR in Drunen. U krijgt ongeveer één week voor de
fietsbridgetocht nader bericht over deelname en startplaats.
Bij inschrijving svp gelijktijdig het inschrijfgeld over maken.
Wilt u overigens iedere week bij onze vereniging komen spelen? Dat kan, wij hebben nog
mogelijkheden om nieuwe leden te verwelkomen. Wij spelen iedere dinsdagavond in buurthuis De
Stulp in Drunen. Kijk op www.nbbclubsites.nl/club/29005.

Wij schrijven ons in voor de fietsbridgetocht op 5 juni 2018:

(Deelname voor eigen risico.)

Inschrijver: Dhr/mevr:………………………………………Partner: Dhr/mevr………………………………
Adres en postcode:…………………………………………..e-mailadres:……………………………………..
Gewenste startplaats:………………………………………………………………………..…………………..
Voorkeur samen te rijden met……………………………………………………………………………...
S.v.p. insturen voor 1 mei 2018

