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Op donderdag 16 april 2015 organiseert de Maaseiker Bridgeclub een bridgedrive in het Kasteel van 

Wurfeld, Kapelweg, Maaseik. Hieraan kunnen zowel leden van onze club als niet-leden deelnemen.  

Als bijdrage vragen wij € 10 pp voor leden van MBC en € 12 pp voor niet-leden. Hiervoor krijgt u tijdens de 

pauze koffie en vla en wordt bij afrekening van de consumptiebriefjes € 5 per persoon betaald door de club. 

 

Programma: 

Aanmelden tussen 13u en 13u15. 

13u30              3 rondjes bridge 

15u00              koffie en vla 

15u30              4 rondjes bridge 

Einde voorzien rond 18u. 

  

Aansluitend kunnen diegenen die interesse hebben, uiteraard blijven eten en nagenieten, eventueel op het 

terras. Het kasteel biedt een twee gangenmenu aan tegen de prijs van € 19,95 per persoon. Keuze uit: 

  
HOOFDGERECHT: 

Zonnevisfilet “à la meunière” met tuinkruidenpuree, seizoensgroenten en peterselieboter 
Of 
Varkenshaasje met champignonroomsaus, gegratineerde aardappelen en seizoen groenten 

NAGERECHT: 
Duo van choco 

 
Inschrijven voor de bridgedrive, per paar, kan aan de inschrijftafel op onze donderdagavondbridge of door 

deze mail te beantwoorden en te verzenden nadat onderstaande strook is ingevuld. Dit ten laatste op 

donderdag 9 april. Uw inschrijving is definitief na betaling aan de inschrijftafel of door storting op rekening 

IBAN BE84 9730 8308 3059   BIC ARSPBE22 van de Maaseiker Bridgeclub. 

Als u wil deelnemen aan het eten vult u dit in op onderstaande strook. Geef dan uw naam op + uw keuze 

hoofdgerecht (vis of vlees). Dit rekent u na de maaltijd rechtstreeks af met de uitbaters van het kasteel. 

  

In de hoop u weer talrijk te zien wensen wij u veel bridgegenot. 

 

Namens het bestuur van MBC 

Theo Gielen 

  

  

PS. Donderdagavond 16 april is er uiteraard geen bridgen in het cultureel centrum. 

________________________________________________________________________ 

  

INSCHRIJFSTROOK bridgen: 

  

……………………….. neemt deel aan de kasteelbridge samen met ……………………… 

  

  

INSCHRIJFSTROOK eten: 

  

………………………………. blijft eten en kiest ……………….. 

  

………………………………. blijft eten en kiest ………………. 


