Roparunteam “Vrienden van Berkel” team 33 organiseert in samenwerking met de Pijnackerse
Bridgeclub een

BRIDGEDRIVE én KLAVERJASTOERNOOI.

De opbrengst komt geheel ten goede van Roparun. Door verschillende lokale ondernemers worden mooie prijzen
beschikbaar gesteld.
Het geld dat wordt opgehaald, wordt verdeeld over verschillende projecten die bijdragen aan de missie van Roparun:
‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven” Je
kunt hierbij denken aan de inrichting van een inloophuis, waar (ex-) kankerpatiënten en/of naasten elkaar kunnen
ontmoeten. Vakanties voor mensen met kanker en hun familie zodat zij, ook in een akelige periode, een mooie
herinnering kunnen creëren. Workshops in ziekenhuizen waarbij mensen met kanker leren omgaan met uiterlijke
veranderingen die ze krijgen door de behandelingen. Een fijne dag uit voor zieke kinderen en hun broertjes of zusjes,
zodat zij even niet hoeven te denken aan het ziek zijn. De ontwikkeling van ‘palliatieve boxen’, een hulpmiddel voor
mensen in een terminale fase die graag in de eigen thuisomgeving willen verblijven. Of de inrichting van een hospice
om er voor te zorgen dat mensen tijdens hun laatste levensfase in een prettige omgeving kunnen verblijven.

Bridgedrive en klaverjastoernooi tbv Roparunteam 33:
Wanneer: Zondag 8 mei 2022
Aanvang: 13.30 uur (13.00 uur zaal open), prijsuitreiking
rond 17.45.
Locatie: Het Denksporthuis, Thorbeckelaan 82 A,
Pijnacker
Inschrijfgeld: 40 Euro per paar (inclusief 2 consumpties en
hapjes)
Inschrijven Bridgedrive: Onze intentie is om de deelnemers zoveel mogelijk in te delen op basis van speelsterkte en
te spelen in 3 lijnen; A, B en C lijn. S tuur een mail aan team33bridge@gmail.com. Vermeld duidelijk beide namen
van de spelers en in welke lijn u wilt spelen (we houden zo veel mogelijk rekening met uw wens). U ontvangt een
bevestiging van uw e-mail inschrijving nadat u ook de inschrijfkosten heeft overgemaakt.
Inschrijven Klaverjassen: stuur een mail aan team33bridge@gmail.com. Vermeld duidelijk beide namen van de
spelers en vermeld dat u wilt klaverjassen. U ontvangt een bevestiging van uw e-mail inschrijving nadat u ook de
inschrijfkosten heeft overgemaakt.
De inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld kan worden overgemaakt naar
NL22RABO0118988395 t.n.v. Stichting Vrienden van Berkel.

