
Bridgeclub KRAS

 



 
 
Geachte Bridgers, 
 
Bridgeclub KRAS gaat zich opmaken voor het Voorjaar. 
Het is dan ook een genoegen u uit te nodigen voor onze 
Voorjaarsdrive op woensdag 9 maart 2016 in  
De Hoornbloem, Koningin Julianaplein 1-3 te Den Hoorn. 
 

Aanvang: 13.30 uur (zaal open vanaf 13.00 uur) Eind: ± 17.30 uur 
Inschrijfgeld: € 12,50 per persoon. In het inschrijfgeld is 
begrepen: grandioze bridgemiddag met veel “oude bekenden”,  
tweemaal koffie/thee, na afloop onder het genot van een 
drankje en hapje gezellig napraten, prijsuitreiking en bij vertrek 
een attentie.   
 

Informatie is te verkrijgen bij: Koos Bentvelsen (telefoon 
015-2615835) of Kees Ammerlaan (telefoon 015-2614998). 
 

Aanmelding kan schriftelijk en/of per e-mail.  
Tegelijkertijd met aanmelding gelieve zorg te dragen voor 
betaling via NL39 INGB 0007 4611 40 t.n.v. Bridgeclub KRAS 
Den Hoorn onder vermelding van de namen van de deelnemers.  
Uw aanmelding is pas definitief wanneer het inschrijfgeld is 
ontvangen. Let op! De inschrijving sluit bij 70 paren!  
Dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt, want vol is vol!!! 
 

De aanmeldingsformulieren kunnen worden ingeleverd tot 
uiterlijk 29 februari 2016 

in de KRAS-brievenbus in De Kickerthoek te Den Hoorn  
per post: Koos Bentvelsen, Victoria 29, 2635 MD Den Hoorn 
via e-mail: koosbent@kabelfoon.nl  

 

Graag tot ziens op 9 maart 2016. 

Aanmeldingsformulier  
(s.v.p. langs de vouwrand afknippen) 
 
 
Ondergetekende neemt graag deel aan de door 
Seniorenbridgeclub KRAS georganiseerde Voorjaarsdrive 
op woensdag 9 maart 2016 in De Hoornbloem,  
Koningin Julianaplein 1-3,  Den Hoorn. 
 
 
Naam:  .............................................................................................................  
  
Naam bridgepartner:  .................................................................................  
 
Adres:  ............................................................................................................   
 
Telefoon:  .......................................................................................................  
 
E-mail:  ............................................................................................................  

 
Datum:    Handtekening: 
 
 
  
Het inschrijfgeld ad € 12,50 per persoon gelieve te voldoen via 
NL39 INGB 0007 4611 40 t.n.v. Bridgeclub KRAS Den Hoorn 
onder vermelding van de na(a)m(en) van de deelnemer(s). 
 
Inleveren uiterlijk 29 februari 2016 in de KRAS-brievenbus in 
De Kickerthoek of bij Koos Bentvelsen (Victoria 29, 2635 MD 
Den Hoorn of koosbent@kabelfoon.nl). 
 
N.B. Per paar behoeft slechts één formulier te worden ingeleverd.  


