Datum
: juni 2019
Nieuwsbrief : kegelen
Onderwerp : uitnodiging kegelmiddag 18 juli

Kiehk èns Bej Ôs
KBO Beringe

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit jaar gaan we voor de tweede keer weer gezellig een middag kegelen.
Op donderdagmiddag 18 juli en ook nu gaan we weer naar Roggel.
Het wordt beslist een heel gezellige middag. Er is maar één kegelbaan ter beschikking maar we kegelen in
twee groepen. De eerst volgende kegelmiddag is onder voorbehoud op donderdag 14 november 2019.

Hotel Restaurant de Beukelaer, Kerkstraat 2, 6088 EG Roggel Telefoon 0475 491 266
Programma
✓ 13.15 uur: vertrek vanaf kerkplein Beringe
✓ 14.00 uur: kegelen
✓ 15.15 uur: pauze met 2 x koffie/thee en iets lekkers
✓ 15.45 uur: kegelen
✓ 17.00 uur: vertrek huiswaarts naar Beringe
De kosten voor deze middag bedragen € 10,00 per persoon.
Dit is inclusief baanhuur en 2 x koffie/thee met één keer iets lekkers.
Alle overige consumpties zijn voor eigen rekening.
Zoals altijd gaan we weer met eigen auto’s.
De chauffeurs ontvangen een vergoeding van € 3,00 van iedere inzittenden in hun auto.
Dit bedrag van € 3,00 dient u bij vertrek in Beringe aan de chauffeur te overhandigen.
Na aanmelding ontvangt u enkele dagen voor de kegelmiddag bericht, bij wie u in de auto zit.

Aanmelden voor deze middag is mogelijk t/m dinsdag 9 juli 2019.
S.v.p. onderstaand strookje ingevuld + € 10.00 p.p. in leveren bij:
Leo van de Boel
Aan de Meule 1
5986 AX Beringe
Telefoon: 077-307 17 03 Mobiel: 06-450 83 947 Email: leovandeboel@kpnmail.nl
_____________________________________________________________________________________
Aanmelding voor kegelmiddag op donderdag 18 juli 2019
Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon: 077-……………………………………………………...Mobiel 06-………………………………………………………………..
Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Heeft auto ter beschikking: ja / nee……………..Aantal personen die meegenomen kunnen worden………….
Uw gegevens worden verwerkt in onze ledenadministratie. KBO Beringe gaat zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens. Hoe we dat doen kunt u nalezen in het privacy statement op www.kboberinge.nl
Er worden tijdens besloten bijeenkomsten foto's gemaakt welke mogelijk voor publicatie (eigen
website of social media) worden gebruikt. Bij bezwaar dient u dit tijdig schriftelijk kenbaar te maken.
Secretariaat: Wiel Bruijnen, Rubensstraat 1, 5986 ND, Beringe
Telefoon: 077-3075163 email: kboberinge@gmail.com website: http://kboberinge.nl
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