
 
 
Eijsden, januari 2022 
 
                                  

27e FYSIO ZUYD EIJSDENSE KROEGENDRIVE. 
                                                                                                                                                                         

Bridgeclub Eijsden nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de  
27e FYSIO ZUYD EIJSDENSE KROEGENDRIVE  op zaterdag 21 mei 2022.  
Ook dit jaar lopen er deze dag in mei vele bridgers door de gezellige oude dorpskern 
van Eijsden en ontmoeten er weer vele vrienden en bekenden. 
De deelnemende horecagelegenheden ontvangen u met koffie en verzorgen 
wederom een heerlijke lunch. Bent u vegetarisch of heeft u een glutenallergie dan 
kunt u dit aan ons mailen met uw naam en voornaam.  
We verwachten te starten rond 9:30 uur en eindigen om circa 18:15 uur met de 
prijsuitreiking. De drie eerste paren ontvangen een geldbedrag en ieder 10e paar 2 
flessen wijn. Houd dus de hele dag vrij.  
 
Voor bridgers met een fysieke beperking is er de mogelijkheid om op een vaste 
locatie de 8 speelrondes te spelen. Tevens kunt u uw voorkeur kenbaar maken voor 
de zogeheten “korte route” waarbij zo mogelijk rekening wordt gehouden met een 
korte loopafstand tussen de verschillende speelgelegenheden. 
 
Inschrijven graag via de website van de Nederlandse Bridge Bond, vink 
kroegentochten aan.  
Lukt dit niet dan kunt u ook bijgevoegd inschrijfformulier invullen en mailen 
naar: kdeijsden@gmail.com  Inschrijving sluit op 7 mei 2022. 
De Algemene voorwaarden van de drive zijn bijgevoegd. 
Het inschrijfformulier en de algemene voorwaarden zijn ook te vinden op de site van 
BC Eijsden 
 
U ontvangt een ontvangstbevestiging van de inschrijving na betaling van € 55,00  
inschrijvingsgeld per paar. 
Enkele dagen voorafgaand aan de drive krijgt u informatie over uw deelname, zoals 
indeling, inschrijftijd, looppauze en lunchperiode. 
                     
Het maximum aantal deelnemende paren is 240  vol = vol  Wees er op tijd bij!          
Indien vanwege Corona maatregelen het toernooi niet door kan gaan, ontvangt u 
vanzelfsprekend het inschrijfgeld volledig terug, dan wel kiest u voor een voucher 
voor het toernooi op een nader te bepalen datum. 
 
Informatie bij: BC Eijsden (bij “berichten”) 
e-mail: kdeijsden@gmail.com 
 
We hopen iedereen weer te ontmoeten. 
 
 

Bestuur BC Eijsden 


