
Beste bridgevrienden en bridgevriendinnen, 
  

Zaterdag 25 september 2021 organiseert bridgeclub BCSE06 (Bridgeclub Someren-Eind) haar 14e 

fietsbridgedrive. We gaan dan op 5 verschillende plaatsen in en rond Someren-Eind een aantal 
spellen spelen, waarbij wij dan ook nog ca. 25 km fietsen (bij slecht weer per auto). Om 9.30 uur 
samenkomst in ons clubhuis “Jan van Tieskes” Nieuwendijk 53, waar de gidsbriefjes worden 
uitgereikt. Je fietst op eigen gelegenheid naar je eerste locatie waar de ronde om 10:00 uur begint.. Er 
zijn routekaarten beschikbaar. Op de eerste locatie wordt een kop koffie met vlaai geserveerd. Na de 
tweede ronde is de lunch op de locatie waar je dan bent, ca.12.30 uur. 
  
Bekendmaking van de uitslag is rond 17.45 uur. 

  
Na het bridgen eventueel aansluitend buffet in ons clubhuis “Jan van Tieskes” Nieuwendijk 53. 

  
Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan de deelname. Als je alleen deelneemt aan de bridge-drive 
(inclusief koffie/vlaai en lunch) dan zijn de kosten €20,00 per persoon (dus €40,00 per paar). 
De extra kosten voor het deelnemen aan het buffet zijn €20,00 per persoon. 
Echtgenoten/partners van de bridgers kunnen ook deelnemen aan het buffet. De 
echtgenoten/partners worden om 17.30 uur verwacht. Ook voor hen zijn de kosten €20,00 per 
persoon. 

  
De uiterste inschrijfdatum is 15 september. Een bevestiging kun je vanaf 17 september 2021 
verwachten. Mocht je na 19 september nog geen bevestiging hebben ontvangen, dan graag contact 
opnemen met Martien Lemmen (email m.lemmen3@chello.nl, tel: 06-15246372). Ook voor 
inlichtingen kun je bij hem terecht. 
Het maximum aantal deelnemers is 60 paren. Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar 
Martien Lemmen ( m.lemmen3@chello.nl ), of je kunt HIER klikken om in te schrijven, tegelijkertijd 
maak je het te betalen bedrag over op rekening: NL87RABO0130841498 t.n.v. BCSE’06 fietsdrive 
2021 en vermeldt u zowel op de betalingsopdracht als het inschrijfformulier de namen van beide 
deelnemers. 
Voor de volgorde van de inschrijving is de binnenkomst van de betaling bepalend. 
Het inschrijfgeld wordt teruggestort als de grens van 60 paren is overschreden of als de fietsdrive niet 
kan doorgaan als gevolg van de corona maatregelen. 
  
De organisatie hanteert de corona maatregelen zoals op dat moment gelden en gepubliceerd staan op 
deze rijksoverheid site. Er zal vooraf gecontroleerd worden op corona toegangsbewijzen zoals 
beschreven op deze website dus zorg dat je een dergelijk bewijs bij je hebt (bv vaccinatiebewijs).. 
  
Belangrijk is dat je het onderstaande inschrijfstrookje of het digitale inschrijfformulier goed invult. Als je 
jezelf na 19 september afmeldt, en niet kan zorgen voor een vervanger, dan wordt het inschrijfgeld 
niet meer teruggestort. 

  
Aanmelding kan ook per e-mail: m.lemmen3@chello.nl 
Geef dan de volgende gegevens door 

  
• Naam contactpersoon 

• e-mail adres contactpersoon                                                                                              

• Naam bridgepartner                               

• e-mail adres bridgepartner 

• Aantal personen buffet (0-4) 

  
Wij hopen je op 25 september te ontmoeten voor alweer een gezellige fietsdrive. 
  
namens het bestuur van BCSE’06 (Bridgeclub Someren-Eind) 
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