
 

R O T A R Y C L U B   B O X T E L   O I R S C H O T   H A A R E N 
 

 
 

Organiseert voor de 17e keer een Bridgedrive 
waarvan de opbrengst dit jaar bestemd is voor  

 

Familiehuis voor Daklozen 
Gemeenschap Paus Johannes XXIII 

 
 

De Bridgedrive vindt wederom plaats in het Baanderheren College, Baanderherenweg 2, Boxtel  
De aula is open vanaf 09.00 uur. Gratis parkeren op het schoolterrein. 

 
zaterdag 16 maart 2019, aanvang 10.00 uur 

 
Per lijn worden mooie prijzen beschikbaar gesteld.  

Na de bridge-drive sluiten wij de dag af met een loterij met fantastische prijzen!! 
 

 
Parendrive: 28 spellen. Vóór de lunch 16 spellen, daarna 12.  
Deelname: Bij het bereiken van 80 paren sluit de inschrijving. 
Inschrijfgeld: € 42,- per paar, inclusief kop koffie/thee bij binnenkomst en een goed verzorgde lunch.  
 
Het inschrijfgeld dient uiterlijk 2 Maart 2019 te worden overgemaakt op rekening:  
NL79 RABO 0129 1272 64  t.n.v. Rotary Bridgedrive, Boxtel.  
Bij betaling s.v.p. vermelden voor welk bridgepaar dit plaatsvindt. (Na ontvangst bent u geregistreerd,  
u ontvangt geen bevestiging). 
 
U kunt zich voor deze drive heel gemakkelijk opgeven via een online registratie formulier: 
https://goo.gl/forms/KBXHs5fOrE3lVhvJ3  
 
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de heer Willem Wonnink:  
Telefoon: 06-38923203 
Email: willem.wonnink190@kpnmail.nl  
 
Bij uw aanmelding via het online registratie formulier vragen wij u de volgende gegevens te vermelden: 

• Voor en Achternaam Inschrijver 
• Voor en Achternaam Partner 
• Correspondentie Adres 

o Straatnaam & huisnummer 
o Postcode 
o Woonplaats 

• Email adres 
• Telefoonnummer 
• Gewenste lijnindeling (een van de volgende opties):   A  / B / C / D (thuis bridger) 

 
De wedstrijdleider kan u indien nodig - gegeven het aantal inschrijvingen - anders indelen. 
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Bestemming opbrengst Bridgedrive 2019 
 
 

De opbrengst van de bridgedrive gaat dit jaar naar het familiehuis voor 
daklozen van de Gemeenschap Paus Johannes XXIII in Liempde. 

 

Familie zijn van wie geen familie meer heeft 

Leden en vrijwilligers van de Gemeenschap Paus Johannes XXIII zijn aanwezig in 38 landen, op 600 plekken, met 
familiehuizen, eettafels voor de armen, voedingscentra, daklozenopvang, therapeutische gemeenschappen, sociale 

coöperaties en opvanghuizen. 

Mannen, vrouwen. Nederlanders en buitenlanders. Zo tussen de 22 en 60 jaar. Zij hebben een moeilijk leven achter de 
rug, met maatschappelijke problemen drugs-, alcohol- of gokverslaving. Sommigen komen uit de gevangenis of hebben 

net een therapeutisch programma gevolgd en weten niet waar ze heen moeten. Zij hebben geen huis, geen familie of hun 
familie wil niets met hen te maken hebben. 

Voor hen zijn wij hun familie. In ons huis in Liempde vinden zij een plek waar zij worden opgevangen zolang dat nodig is. 
Een familie waar zij deel van uitmaken, een plaats aan tafel, iedere dag, en ondersteuning op hun weg naar een betere 

toekomst. 

 
 

Steun ons bij het realiseren van dit initiatief.  
Daarom hopen wij op uw komst naar de 17e bridgedrive. 

 


