
 

 

MAASEIKER BRIDGECLUB    BRIDGECLUB THORN A TOUS 
 

 

U I T N O D I G I N G 
 

MAASBRIDGE 2015 
 

De drive zal doorgaan op zaterdag 26 september 2015 en wordt door beide clubs samen georganiseerd. 

 

We spelen in 3 lijnen, 7 ronden van 4 spellen topintegraal met door de computer gedupliceerde kaarten. Er 

worden maximum 42 paren toegelaten. Wij nodigen alle leden van beide clubs uit om deel te nemen, maar 

ook niet-leden zijn van harte welkom. Clubleden krijgen wel voorrang op niet-leden indien er teveel 

belangstellenden zijn. Toelating gebeurt in volgorde van inschrijven en betaling. 

 

Het programma ziet eruit als volgt: 

- vanaf 12.30 u. aankomst van de bridgers 

- 13.00  u.  ronde 1in 2 of 3 lijnen in Cultureel Centrum Achter Olmen Maaseik 

- vanaf 14 u.  bridge in het Cultureel Centrum, de Steenberg en het Tegelhuuske. Loopbriefje en 

ligging lokalen ontvangt u bij het begin. 

- 18.30  u.  koud/warm buffet in het Cultureel Centrum + prijsuitreiking 

 

Verplaatsingen kunnen gemaakt worden per auto (liefst carpoolen) of per fiets. 

 

Iedere bridger ontvangt een consumptiebriefje waarop ALLE consumpties in het Cultureel Centrum (alles aan 

€ 2 of  € 3) worden genoteerd. Bij het afrekenen aan het einde wordt € 3 afgetrokken die door de club betaald 

wordt.  

 

Deelnamekosten:  € 25 per persoon voor clubleden, € 30 per persoon voor niet-clubleden. 

In deze prijs zijn aftrek € 3 in het CC, 2 consumpties, koffie en vla en het koud/warm buffet inbegrepen. 

 

Inschrijven kan per paar op onze wekelijkse bridgeavond of per e-mail uiterlijk donderdag 17 september. Er 

dient vooraf betaald te worden. Dit kan contant aan de inschrijftafel of per overschrijving op het 

rekeningnummer van de Maaseiker Bridgeclub met vermelding “MAASBRIDGE + namen van de bridgers”. 

BIC ARSPBE22   IBAN BE84 9730 8308 3059 

 

Indien je niet op de wekelijkse bridgeavond inschrijft doe dan een e-mail aan Theo Gielen 

theogielen@skynet.be met de juist geschreven namen (voor de dames hun meisjesnaam) en van elke bridger 

het e-mail-adres met vermelding Maasbridge 2015. 

 

Wij zijn er zeker van dat het weer een aangename dag wordt en hopen natuurlijk op een talrijke deelname. 

Met vriendelijke groeten 

Het bestuur van de Maaseiker Bridgeclub 

mailto:theogielen@skynet.be

