Bridge Club Zoetermeer
organiseert

“Bridge in Beweging” Horecadrive
Zaterdag 5 november 2022

Je speelt 15 maal 2 spellen in 5 verschillende horecagelegenheden die tijdens de sportieve
strijd voor een gemoedelijke sfeer zorgen. Tussen de rondes door kan je genieten van de

wandeling door de historische Zoetermeerse Dorpsstraat. Alle speelgelegenheden liggen
op korte loopafstand van elkaar.

Van 9.00 uur tot 10.00 uur kan je je melden in restaurant “1892 eten en drinken” in de
Dorpsstraat 74A te Zoetermeer. Zorg dat je op tijd bent!

Om 10.30 uur ben je startklaar in de eerste locatie, waar je wordt ontvangen met een
heerlijk kopje koffie of thee.

Na de 6e ronde krijgt je een heerlijke lunch geserveerd in één van de sfeervolle locaties.
Tijdens de laatste ronde krijg je nog een hapje aangeboden in de horecagelegenheid waar
je die ronde speelt.

Vanaf 16.30 uur verzamelen we in restaurant “1892 eten en drinken” aan de

Dorpsstraat 74A waar om ongeveer 17.30 uur de prijsuitreiking zal volgen. Val je in de
prijzen en ben je afwezig tijdens de prijsuitreiking, dan gaat de prijs naar de eerstvolgende
deelnemers.
-

Het aantal paren is aan een maximum gebonden.

-

Omdat wij je niet graag teleurstellen, raden wij je aan om: Zo snel mogelijk in te

-

Deelname wordt bepaald op volgorde van betaling!

schrijven door op de knop inschrijven te klikken en je per omgaande aan te

melden. Je krijgt dan een inschrijfnummer, dat ook wordt toegestuurd per e-mail
samen met aanvullende informatie.

•

Vervolgens het inschrijfgeld van € 50,00 per paar over te maken op:
bankrekening NL18 INGB 0006 7771 83 t.n.v. Bridgeclub Zoetermeer
onder vermelding van beider namen en NBB nummer.

•

Restitutie inschrijfgeld is alleen mogelijk bij annulering vóór 29 oktober 2022.

Let op: jouw inschrijving is pas definitief als wij je betaling ontvangen hebben!
Wil je meer informatie, dan kan je contact opnemen met:
•

De evenementencommissie d.m.v. een e-mail naar: bczevenementen@gmail.com

Graag tot ziens op zaterdag 5 november a.s.!

Met vriendelijke groet,
De organisatie van “bridge in beweging” Kroegendrive 5
november 2022

Barbara, Pieter, John, Theo, Monique, Peter, Joyce & Ruth

