Bridgeclub De Werf organiseert voor de 2e keer een

Wanneer:

zondag 28 april 2019

Hoe laat:

10.00 uur t/m 17.00 uur

Waar:

in de benedenzaal en creazolder
van Ontmoetingscentrum De Werf,
Kerkweg 46c, Schiedam-Kethel

Inschrijving:

via e-mail: henniehoek@gmail.com
(o.v.v. naam – voornamen – telefoonnummer – e-mailadres)

Inschrijfgeld:

€ 55,- per paar (incl. lunch + barbecue)
Nummer: NL04INGB0003465079 t.n.v. H.Hoek-Sierat

Informatie:
HISTORIE EN PLANNEN:
Ontmoetingscentrum De Werf dat is gevestigd in
een voormalige paardenstal, is in 1985 geopend.
Het centrum draait volledig op vrijwilligers en er
worden vele activiteiten georganiseerd. Zie
www.dewerfkethel.nl.
Bij bridgeclub de Werf, die op 1 september 2010
is opgericht, wordt er op donderdagmiddag,
vrijdagmiddag en vrijdagavond volop bridge
gespeeld. De club heeft zich in het centrum snel
ontwikkeld tot een zeer sociale ontmoetingsplaats
waar het heel plezierig toeven is.
Na vele jaren van intensief gebruik is het centrum
aan een grootschalige renovatie toe waarvan de
1e fase aan het dak en de creazolder reeds in de
zomer van 2018 zijn uitgevoerd.
De begane grond zal in de zomer van 2019 geheel
worden verbouwd. Tevens zal de
energievoorziening worden aangepast aan de
inzichten van deze tijd.
De opbrengst van de bridgedrive komt geheel ten
goede aan de uitvoering van deze renovatie.

Kathy Huitema 010 – 4714684

PROGRAMMA:
09.00 uur ontvangst koffie/thee
10.00 uur start 1e ronde 21 spellen (7 x 3)
13.00 uur einde 1e ronde aanvang lunch
14.00 uur start 2e ronde 21 spellen (7 x 3)
17.00 uur einde 2e ronde met oranjebitter
17.15 uur prijsuitreiking
17.30 uur start barbecue
19.30 uur einde van deze bijzondere dag

AANDACHTSPUNTEN:
* Dresscode ORANJE GETINT
(geen voetbal oranje)
* Bereikbaarheid: lopend, fietsend, auto
(beperkt parkeren)
* Buslijnen 51 en 53 halte Slimme Watering,
nog 350 m lopen
* In het centrum mag niet worden gerookt
* Er wordt topintegraal gespeeld
* Bevestiging inschrijving zodra de betaling
is ontvangen
* Er zijn door verschillende sponsors
diverse leuke prijzen beschikbaar gesteld.

