
 
Dinerdrive op zondag 26 februari 2023 in Ons Koningsoord 

Beste leden van Bridgeclub Berkel-Enschot, 

Op zondag 26 februari organiseren we weer de dinerdrive in de foyer van Ons Koningsoord. De chef-kok van 
het befaamde restaurant Hemels zal een heerlijk driegangendiner voor ons serveren. 
  
Op de dag zelf kunt u zich aanmelden van 15:00 tot 15:30 uur.  
We gaan spelen in drie lijnen van 14 paren (6x4 spellen). Elke lijn schudt de eigen spellen. 
We maken geen onderscheid in sterkten van de paren. De uitslag en prijsuitreiking gaan per lijn. 
Naar verwachOng zullen de prijzen rond 9 uur ‘s avonds worden uitgereikt. 

De kosten bedragen €35 per persoon. U kunt kiezen uit vis of vlees voor het voor- én het hoofdgerecht. Dus óf 
allebei vis of allebei vlees. Onderaan dit bericht kunt u uw keuze kenbaar maken.  
Eventuele dieetwensen kunt u daar ook vermelden. De drankjes zijn uiteraard voor eigen rekening. 
Er zijn 3 tafels, waaraan een slecht ter been zijnde speler kan blijven ziVen. 

Als u aan deze dinerdrive wilt deelnemen, dan stuurt u uiterlijk 17 februari een e-mail naar 
cobivrdj@gmail.com en u vermeldt daarin uw gegevens en uw voorkeuren (zie onderaan).  
Telefonisch opgeven kan ook: bij Cobi van Rooijen (tel: 06-25073797).  
  
Maak €35 per persoon over op rekeningnummer NL65 RABO 0106 8564 13 t.n.v. Bridgeclub Berkel-Enschot 
onder vermelding van “Dinerdrive 2023”. Pas na ontvangst van het inschrijfgeld én als er nog plaats is, is uw 
inschrijving definiOef.  
Bij afmelding na 23 februari kunnen wij helaas geen resOtuOe geven van uw inschrijfgeld. 
  
Met vriendelijke groet, 
Cobi van Rooijen en Ruud Koningen 
  

Gegevens en keuzes: 
  
Naam inschrijver: 
NBB-nummer: 
Telefoon (liefst mobiel nummer): 
Voorkeur: vis of vlees 
Indien van toepassing 
Beperkte mobiliteit en dieetwensen: 
  

Naam medespeler: 
NBB-nummer: 
Telefoon (liefst mobiel nummer): 
Voorkeur: vis of vlees 
Indien van toepassing 
Beperkte mobiliteit en dieetwensen:


