
                                             

25e HAEX BV  zomerdrive in Weert!
Op zaterdag 26 augustus 2017 vindt op verschillende locaties in het centrum 
van Weert de 25e zomerdrive plaats. Aanmelden  tussen 9.30 en 10.00 uur waar-
na  de eerste ronde start om 10.30 uur en de laatste ronde eindigt om 17.15 uur.

Er worden 7 ronden van 5 spellen gespeeld, waarbij sterke paren worden ver-
deeld over het deelnemersveld. Door de groei van het aantal sponsoren zien we
kans om steeds meer prijzen  door het veld te spreiden!  

Voor € 47,00  per paar  krijgt u bij  Bridgeclub Weert een gezellig bridgefestijn, 
met een ontvangst met koffie/thee en vlaai en tussen de middag een goed ver-
zorgde lunch.
Steeds meer deelnemende horecagelegenheden hebben na afloop van de brid-
gedrive een interessant aanbod voor u. Dit wordt u ruim voor de drive toege-
zonden. U kunt de dag daarmee gepast afsluiten in Bourgondisch Weert! 

Dit jaar zullen alle routes logischer opgebouwd worden. Daarnaast is de “extra 
korte route”  gehandhaafd voor deelnemers waarvoor de gewone route te lang is. 
Als nieuwe mogelijkheid kunnen spelers die daarvoor kiezen nu ook in één groep 
op de centrale locatie spelen.
U kunt zich opgeven door het downloaden, invullen en terugsturen van bij-
gaand inschrijfformulier. Uw inschrijving is definitief  na overmaking van het in-

schrijfgeld ad. € 47,- naar bankrekening NL67 RABO 0110 2867 82 t.n.v. BCW Zo-
merdrive 2017  onder vermelding van uw naam en de naam van uw partner.  

Inlichtingen bij Willem Deijsselberg (0031(o)495543461) of per e-mail 
zomerdriveweert@gmail.com. Stuur dit bericht door aan vrienden die mogelijk 
ook interesse hebben!



INSCHRIJFFORMULIER  HAEX BV  ZOMERDRIVE  2017

BRIDGECLUB WEERT

Uw naam                 :   ( M / V ) *

Adres                        :  

Postcode/woonplaats :  NBB-nummer:

Telefoonnummer : Emailadres: 

Uw speelniveau  :     hoofdklasse of hoger  /  1e of 2e klasse  /  3e klasse of lager *

Uw partner: ( M / V ) *

Email adres partner : NBB nummer:

Zijn/haar niveau :    hoofdklasse of hoger  /  1e of 2e klasse  /  3e klasse of lager *

Wensen u en uw partner een extra korte route of een vaste speellocatie?      Extra kort / Vast *

* Vet maken of omcirkelen wat van toepassing is.

Maak uw inschrijfgeld (€  47,00 per paar) over op bankrekening NL67 RABO 0110 2867 82 t.n.v. 

BCW Zomerdrive 2017. U kunt dit formulier ingevuld per e-mail retourneren aan:

zomerdriveweert@gmail.com

of gefrankeerd  aan : Organisatie Haex BV Zomerdrive, p/a Heidebeemd 26, 6006 VT Weert.

Bij afmelding zal € 12,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Vanaf één week voor de
speeldatum wordt bij afmelding geen bedrag meer gerestitueerd. U mag in overleg met de orga-
nisatie (bereikbaar onder telefoonnummer 0031(0)495543461 of via bovengenoemd emailadres) 
wel voor een vervangend paar zorgen.

Na ontvangst van uw inschrijfgeld ontvangt u een bevestiging.


