
Wij hopen u met velen te mogen begroeten op 17 november!

♠ WANNEER?
Op zondag 17 november 2019 vanaf 09.30 uur tot ongeveer 17.00 uur.

♦ LOCATIE
Fletcher Hotel–Restaurant Erica. Molenbosweg 17, 6571 BA Berg & Dal.
Tel.: 0246843514. www.hotelerica.nl

♣ WEDSTRIJD
We spelen parenbridge, acht rondes van vier spellen. Er wordt geen onderscheid gemaakt in speelsterkte, iedereen
die bridge speelt kan dan ook meedoen. De wedstrijdleiding is in handen van Doris Gehb,

♥ PROGRAMMA
Vanaf 09.30 uur ontvangst met een kop koffie en inschrijving. Start van de bridgedrive om 10.15 uur. Er worden vier
rondes gespeeld voor de lunch (deze is van 12.15 tot 14.00 uur), erna nog eens vier. Na afloop van de wedstrijd een
gezellige borrel, een loterij en natuurlijk de uitslag en prijsuitreiking! Afsluiting rond 17.00 uur.

♠ HOE KUNT U ZICH AANMELDEN?
Per paar een online GOOGLEformulier invullen en versturen, via:

https://forms.gle/KyMjrZaMkzEovvNo7
U vindt het ook op onze Facebookpagina:

www.facebook.com/NijmegenUnicef

♦ INSCHRIJFKOSTEN EN BETALEN
Deze bedragen € 60. per paar, inclusief lunch. Betalen uitsluitend door € 60, over te maken op rekeningnummer
NL93 INGB 000 1630 274 t.n.v. RCU Nijmegen e.o. onder vermelding van “Bridgedrive” plus de namen van het
bridgepaar. Als het bedrag ontvangen is krijgt degene die de aanmelding (uitsluitend via het online formulier) verzorgd
heeft daarvan bericht en is de inschrijving definitief. Mocht u binnen een week geen bevestiging hebben ontvangen
dan graag contact opnemen.

♣ HEEFT U NOG VRAGEN?
Gebruik daarvoor het emailadres unicefbridgenijmegen@gmail.com of bel 0243235654 (Mieke).

Van de inschrijfkosten
komt minstens de helft
ten goede aan UNICEF!

Bridgedrive ♥ Hartentroef ♥ voor UNICEF

Dit jaar wordt voor de zesde keer, in de week van de rechten van het kind, de
landelijke UNICEF bridgedrive gehouden. Ook de regio Nijmegen doet weer mee.

Een verloren generatie
moet voorkomen worden.

Daarom wil UNICEF adolescenten in
Jordanië bereiken met innovatief
onderwijs, zodat ze een opleiding
voor de toekomst krijgen.

Thema: De leiders van de toekomst.
Jong Jordanië: voorbereid op de banen van de toekomst!

Jordanië is een baken van stabiliteit
in het MiddenOosten. Van oudsher
is het land een safe haven voor
vluchtelingen. Op dit moment
worden honderdduizenden Syrische
vluchtelingen opgevangen in
kampen. Het Za’atari kamp is het
bekendste voorbeeld, inmiddels
wonen hier 80.000 mensen.
Eén van de grootste problemen in

Jordanië is jeugdwerkloosheid.
Jongeren missen de kennis en
vaardigheden die cruciaal zijn voor
een arbeidsmarkt die pijlsnel
verandert. Ze hebben veel te
verwerken, of vaak jarenlang
onderwijs gemist. UNICEF wil dat
deze jongeren vaardigheden leren
om zich te kunnen voorbereiden op
een studie en werk.

Aanmelden kan tot
uiterlijk 11 november




