
MAASEIKER BRIDGECLUB   STADSWANDELING 11 april 2012 
 

De Maaseiker bridgeclub nodigt haar leden en andere bridgers uit om deel te nemen aan haar 

elfde BRIDGE-WANDELTOCHT op woensdagmiddag in het centrum van Maaseik. Zorg 

als het kan zelf voor een partner. Individuele inschrijvers kunnen wel “gekoppeld” worden. 

We verwachten jullie in de Maaseiker Harmoniezaal = zaal Van Eyck, Koning Albertlaan,  

ten laatste om 12u45! 

 

Programma: 

 

1. Om 13 uur beginnen we in 2 lijnen te bridgen in de Harmoniezaal. 

De lijnindeling gebeurt via loting vooraf. De uitslag wordt top-integraal berekend. 

We spelen hier de 1
ste

 ronde. We spelen met door de computer gedupliceerde spellen. 

Ieder paar ontvangt het gekende consumptiebriefje. Hierop worden jullie consumpties 

in de Harmoniezaal genoteerd, zowel ’s middags als ’s avonds. Om in orde te zijn met 

de afspraken voor het gebruiken van de zaal, moet ieder paar samen minstens 4 

consumpties nemen ad € 1,5 of meer per consumptie. Dit wordt zoals gebruikelijk 

door jullie afgerekend, na de drive. 

 

2. - Dan begeeft de rode groep zich naar lokaal de Majestic, Majoor Aertsplein, om de 

2
de

 en 3
de

 ronde te spelen. Na afloop wordt jullie koffie en vla aangeboden. Andere 

consumpties zijn voor eigen rekening en dienen meteen betaald te worden. 

- De gele groep gaat naar café de Kloostertuin (ingang via Bosstraat). Programma 

idem rode groep. 

- Iedere groep begeeft zich naar de volgende afspraak waar we om 15u30 de 4
de

 en 5
de

 

ronde spelen. 

 

3. - Rood speelt in de Majestic. 

- Geel speelt in Kloostertuin. 

- Hier krijgen jullie bij het binnenkomen een consumptie aangeboden. Verdere 

consumpties dienen meteen door jullie zelf betaald te worden. 

 

4. Beide groepen begeven zich naar de Harmoniezaal waar we om 17 uur proberen te 

beginnen aan ronden 6 en 7. 

 

5. In afwachting van de uitslag (dit kan niet met de bridgemates, we maken opnieuw 

gebruik van scorebriefjes – zorg dus voor schrijfgerief – en handmatige invoer) 

trakteren we jullie op heerlijke pannenkoeken à volonté + koffie. 

 

Voor dit alles vragen wij aan de clubleden slechts € 10. Niet-leden betalen € 14. 

 

We rekenen op een talrijke deelname! Het zal weer een prachtige bridgenamiddag worden! 

 

Gelieve zo snel mogelijk, maar uiterlijk op donderdag 5 april, in te schrijven. Dit kan door 

betaling + vermelding namen bridgepaar op rekening van de Maaseiker Bridgeclub IBAN 

BE54 0352 6293 3897, BIC GEBABEBB of via een inschrijfstrook op donderdag aan de 

inschrijftafel. 

 

Het bestuur 


