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15e Fietsbloesemdrive Bridge Club Gendt
U wilt een gezellige dag bridgen en daarnaast ook nog genieten van de buitenlucht en fietsend genieten
van de fruitbomen met hun bloesem?
 Noteer dan in uw agenda:

zaterdag 20 april 2019 

Want Bridge Club Gendt nodigt u weer uit om mee te doen aan onze fietsdrive door de bloeiende Betuwe
met de fietsroute langs de mooie plekjes. Deze route voert, zoals bekend van vorige jaren, over de dijken,
langs natuurgebieden, dijkboerderijtjes en de weidse uitzichten waarbij we de rivieren traag door het
laagland zien gaan.
Natuurlijk bridgen we ook en
•
•
•
•
•
•

na steeds zo’n 20 minuten fietsen spelen we op de 6 bekende locaties:
DE KLOK (clublocatie)
DE GEER, fruitbedrijf in buurtschap Flieren
DE WAAY, een grote natuurcamping
KORT OISTERWIJCK, een biljart centrum
RIJNZICHT, een uniek visrestaurant aan de Rijn
WAALSTRAND, met uitzicht op de Waal

De totale afstand is ± 27 kilometer, verdeeld over 6 etappes.
Bij slechte weersomstandigheden hebben we een alternatief programma.

INSCHRIJVING en informatie WWW.FIETSDRIVE.NL
 Na 18.00 uur: 06-43180665 




Het inschrijfgeld bedraagt € 49,00 per paar, dit is inclusief de lunch die u krijgt aangeboden.
Inschrijven via email naar inschrijven@fietsdrive.nl met vermelding van beide namen, NBB lidnummers
en een telefoonnummer
Inschrijfgeld overmaken naar rekening NL 34 ABNA 048.97.86.413 t.n.v. Bridgeclub Gendt te Gendt.
Inschrijven tot uiterlijk 15 april 2019, daarna in overleg met organisatie

Na ontvangst van uw betaling, ontvangt u een definitieve bevestiging. Uw paar- en speelgroepnummer
vindt u 8 dagen voor de speeldatum op www.fietsdrive.nl
Op speeldatum aanmelden tussen 9.00 en 9.30 bij De Klok , Markt1, Gendt (Gld)
Voor de volledigheid maken wij u er nog op attent dat Bridgeclub Gendt en de organisatie van de Bloesem Fiets Drive
niet aansprakelijk zijn voor persoonlijk letsel en/of materiële schade.
Zie ook www fietdrive.nl - Disclaimer Restitutie: bij afzegging tot 1 week voor speeldatum, onder aftrek van € 10,-- administratie kosten

♠♥♣♦

