
De leden van de Concordia-kookclubs nodigen u uit voor 

een heerlijk 4-gangen verrassingsdiner
 

Wij verwelkomen u graag met een glas bubbels op:  

zaterdag 18 april 2020, tussen 17.30 – 18.00  uur.

Aanmelden: vóór 15 maart 2020 naar: joke@rikkengaa.nl

Bij de aanmelding graag het volgende doorgeven:
Naam/namen: 
Telefoonnummer: 
E-mail:
Keuze hoofdgerecht: vlees of vis 
Met diëten kan helaas geen rekening worden gehouden. 

Er is plaats voor maximaal 60 deelnemers. 
Plaatsing van leden en partnerleden, zal gebeuren 
op volgorde van aanmelding. 
Introducees kunnen uitsluitend deelnemen als er 
nog plaatsen over zijn. 
Voor introducees vragen wij een bijdrage van € 15. 

Jubileumdiner verzorgd 
door de kookclubs



Br idge ter  gelegenheid van jubi leum

H a l v e  m a r a t h o n
o p

2 5  a p r i l  2 0 2 0
i n  G r o t e  Z a a l

Er worden in de ochtend 24 spellen gespeeld in 2 groepen. In 
de middag 24 spellen in een A en B-finale. Er zijn prijzen in 
natura in elke finale voor de eerste 3 paren, het paar dat het 
dichtst bij de 50% eindigt en het paar dat voorlaatste wordt. Er 
zijn geen meesterpunten beschikbaar.

Kosten: € 40,- per paar (inclusief lunch, koffie met 
gebak bij binnenkomst en borrelhapjes tijdens de 

middagzitting)
Er is plaats voor maximaal 40 paren.

Aanvangsttijd : melden bij de wedstrijdleiding tussen 9.00 en 
9.45 uur.

Ochtendzitting: van 10.00 tot 13.00 uur. Lunch van 13.00 tot 
14.00 uur.

Middagzitting: van 14.00 tot 17.00 uur.
Prijsuitreiking: rond 17.30 uur.

Inschrijving: Vanaf 1 maart tot 20 april 2020 door beta-
ling van € 40,- op rekening NL25 INGB 
0003452964 t.n.v. P. Prieckaerts en met ver-
melding van de namen van de spelers



De viering van het 150-
jarig jubileum wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 

• Boer Makelaardij Midden Holland

• Comfort Techniek T.V.B. B.V

• Bunnik Services Properties en Data facilities,  

 sinds 1877

• Goedman Automotive

• Advocatenkantoor  Mr. Jolanda Pluis

• Huisman Sanidrôme

• Abram Makelaardij

• Notariskantoor Wagener

• Boer Vastgoed B.V.

• Fugo Gouda


