Bridgeclub “Neer”. Tuinenbridgetoernooi op zaterdag 30 juni 2018
DE 16E TUINENBRIDGE!!

Roggel, 24 mei 2018

Beste bridger,
De 16e Tuinenbridge zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 30 juni. Afhankelijk van het aantal
deelnemers spelen we in de tuinen van Gerrit/Dide Derikx, , Rita v.d. Heide, Jo Slaats en
Madelon Windhorst.
Zorgboerderij en Klooster Keyserbosch (Keiserbos 1 A) heeft ons de tuin ter beschikking
gesteld om te bridgen.
Het programma is als volgt:
Tussen 13.15 en 13.30 verzamelen we bij Keyserbosch waar we om uiterlijk half twee de
loopbriefjes en nadere informatie krijgen.
Om 13.45 uur start uw eerste rondje kaarten in een van de tuinen waar koffie, thee en vlaai
klaar staan. We spelen 7 ronden van vier spellen (35 minuten beschikbaar) en u hebt 15
minuten de tijd om naar de volgende tuin te gaan. (Aanbevolen vervoer: de fiets).
Op elke locatie is er verder frisdrank, bier en wijn aanwezig om nog meer van deze middag te
kunnen genieten.
Rond 19.00 uur is het bridgen afgelopen en verzamelen we ons voor een buffet en een
drankje. En natuurlijk is dan ook de uitslag bekend en zullen de prijzen uitgedeeld worden.
De bijdrage voor deze middag is voor leden € 15,00 en voor introducés € 20,00 p.p.
Kunt u niet deelnemen aan het buffet dan zijn de kosten € 7,- voor introducés;voor leden € 4,-.
U kunt zich opgeven per paar of alleen. In dat laatste geval probeert de organisatie paren te
vormen.
Wij verzoeken u vriendelijk het strookje ingevuld in te leveren bij Luus Veelen of per mail te
sturen aan Karin Wollaert. Tevens verzoeken wij u het verschuldigde bedrag gelijktijdig te
voldoen. Overmaken op de rekening van bridgeclub Neer, NL70RABO 0135726530, is ook
mogelijk. Aanmelden uiterlijk woensdag 15 juni a.s.
We hopen op een grote deelname en natuurlijk op een zonnige, niet al te warme zaterdag!
Het bestuur

________________________________________ meld(en)t zich aan voor het tuinenbridgetoernooi op zaterdag 30 juni a.s. van bridgeclub “NEER”.
Het verschuldigde bedrag ad € 20,-/ € 15,-is gelijktijdig voldaan.
Wanneer u niet deelneemt aan het buffet zijn de kosten € 7,00 per persoon (introducé)
en €4,- voor leden.

