
             Aan alle belangstellende.

Maren-Kessel, 14 2014

Betreft;  Uitnodiging Jeu de Boulestoernooi.

Beste Gildevriend(in).

Jaarlijks organiseren wij een Jeu de Boules toernooi om de '' Gerben van Schijndel Wisselbokaal ''.

Een prachtige natuur stenen bokaal opgelegd met echt gildezilver, tevens zijn leuke prijzen te winnen.

De grootste prijs is echter de gezellige en gemoedelijke sfeer waarin dit toernooi gespeeld wordt.

Het toernooi is bestemd voor iedereen die Gerben, ons gilde, en de "Stichting Hart op weg"  een warm hart

 toedraagt en graag een  dagje willen '' boulen''.

Wij denken hierbij aan (buurt) verenigingen, vrienden, families, gildebroeders en kennissen.

* Het toernooi wordt gehouden op  Zondag  6 Juli  2014. 
    Locatie,  Gildeterrein en Sportpark  aan de Pastoor Roesweg te Maren-Kessel.

* Graag aanwezig om 9.30 uur.

* Aanvang wedstrijden 10.30 uur.

Wedstrijdschema:

* Graag tijdig aanwezig omdat alle wedstrijden tegelijk beginnen. 

* U speelt daarna  5 volledige wedstrijden.  

* U speelt individueel,

   Met steeds een wisselende partner en steeds tegen andere tegenstanders.

* Indien je niet in bezit bent van Jeu de Boulesballen zorgt de organisatie hiervoor.

Inschrijving;
Om een goede organisatie mogelijk te maken verzoeken wij U om vooraf  in te schrijven 

dit kan tot en met  Woensdag  2 juli. 

U kunt zich melden bij Tonnie Brands;  

Telefoonnummer;  0412 - 47 94 25  en Mobiel;  06 - 29 50 45 69.

Per email;  tonniebrands@hetnet.nl

Het inschrijfgeld;

Bedraagt € 5,00  per persoon en komt dit jaar ten goed aan de;

Voor de mensen met een aangeboren hartafwijking is op vakantie  

gaan helaas niet zo eenvoudig en vanzelfsprekend.

Met behulp van medisch specialisten, vrijwilligers, sponsoren en 

een goede voorbereiding bezorgen we de reisgenoten een 

ontspannen vakantie.

Wij zouden het op prijs stellen als U aan dit groots opgezet toernooi deelneemt.

Wilt U meer informatie dan kunt U altijd bellen naar Tonnie Brands.

Net als vorig jaar vertrouwen wij op een grote deelname en wensen U alvast een gezellige dag toe.

Met vriendelijke gildegroet,

Namens het Gilde Sint Lambertus, Hoofdman,

De Jeu de Boulescommissie Jurgen Swinkels.
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