Bridgeclub ‘De Hulksbrug’ en
de World of Delights Bridge Club

nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de tweede

Abcouder Kroegendrive
op zaterdag 29 april 2017
Voor de tweede maal wordt de Abcouder kroegendrive
georganiseerd. Na het grote succes van de eerste drive
vorig jaar, stellen we deze kroegendrive open voor honderd
paren! De speellocaties liggen wederom in het centrum van
Abcoude. Er wordt weer een heerlijke lunch verzorgd door
de deelnemende horecagelegenheden. De bridgedrive
staat open voor alle bridgers in Abcoude en omstreken,
ook als ze niet lid zijn van een bridgeclub.
De exacte starttijd, startlocatie en aantal rondes worden twee weken van tevoren aan de deelnemers
bekend gemaakt via de e-mail. We verwachten te starten rond 9:30 uur en de dag zal tot circa 18:00 uur
duren, inclusief de prijsuitreiking. Houd dus de hele dag vrij.
Het inschrijfgeld bedraagt € 45,-- per paar inclusief lunch en koffie.
U kunt zich aanmelden via een e-mail aan
kroegendrive.abcoude@gmail.com
Wilt u graag meedoen, maar heeft u geen
bridgepartner? Stuur dan een bericht naar ons
e-mailadres. Wij proberen dan de losse
aanmeldingen aan elkaar te koppelen. Stuur
nog geen geld zolang u niet ingedeeld bent.

!!! NB
!!!

Vermeld in uw email het volgende:
- Voornaam, achternaam, adres en
bondsnummer (indien u dat heeft)
- De voornaam, achternaam, adres, emailadres(!) en eventuele bondsnummer van
uw bridgepartner
- Vermeld tevens bijzonderheden die voor de
organisatie van belang zijn, zoals
dieetvoorschriften, slecht ter been etc.

Uw aanmelding is pas geldig als uw betaling is binnengekomen op rekeningnummer
NL76 INGB 0006 7272 51 t.n.v. Bridgeclub De Hulksbrug, onder vermelding van beide namen van het
bridgepaar. NB. Dit is een ander rekeningnummer dan vorig jaar!
Bij teveel inschrijvingen kijken we naar de volgorde van binnenkomst van aanmelding én betaling.

We hopen u (weer) de 29ste april te mogen verwelkomen!
Het organisatiecomité
Anja Willems, Catrinus Wester, Frans Versluis,
Thilo Kielmann en Klaas Willem van der Knoop

@: kroegendrive.abcoude@gmail.com

