Lions Club Lochem e.o.
Organiseert de jaarlijkse Bridgedrive
op zondag 13 oktober 2019
De netto-opbrengst van de bridgedrive is bestemd voor de Stichting
Lonely Lochem (zie achterzijde)
We spelen 24 spellen in drie lijnen met maximaal 50 paren.
Locatie: HCR Stegeman, Dorpsstraat 1, 7245 AK Laren (0573-401221)
Programma:
13.00-13.30 aanmelden en ophalen loopbriefjes, ontvangst met
koffie/thee
13.30
kort welkomstwoord
13.35-14.35 twee rondes van 4 spellen
pauze: koffie/thee
14.45-15.45 twee rondes van 4 spellen
pauze: tijd voor een drankje
15.55-16.55 twee rondes van 4 spellen
17.15
bekendmaking uitslag en uitreiking van de prijzen
17.30
einde
Inschrijven via: lionslochembridge@gmail.com met vermelding van
voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres van beide
partners en voorkeur voor A-, B-, of C-lijn.
Inschrijfbedrag: € 27,50 per paar, inclusief consumpties.
Inschrijving is mogelijk tot 10 oktober en is definitief na aanmelding
en ontvangst van het inschrijfgeld op rekeningnummer
NL52INGB0002094963 t.n.v. G.P. Burbach te Lochem o.v.v.
lionslochembridgedrive 2019.
Na ontvangst van aanmelding en inschrijfgeld ontvangt u een
bevestiging.
Na 10 oktober is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.
Voor nadere informatie: mail naar lionslochembridge@gmail.com

Stichting Lonely Lochem is er voor mensen uit de gemeente Lochem
die nieuwe mensen willen leren kennen en daar wat hulp bij kunnen
gebruiken. We richten ons op mensen tussen de 16 en 65 jaar zonder
verstandelijke beperking.
Wij vinden dat niemand zich eenzaam of alleen hoeft te voelen.
Daarom zetten wij ons actief in om de eenzaamheid onder inwoners
van de gemeente Lochem te verminderen. Dat doen we door
activiteiten waarbij mensen elkaar op een vrijblijvende en
laagdrempelige manier kunnen ontmoeten. Een leuke en gezellige
manier om nieuwe mensen te leren kennen.
Iedere donderdagmiddag en - avond organiseren we een inloop. Kom
gezellig langs voor een kopje koffie en maak kennis met de andere
gasten. Wil je ook een hapje eten? Dat kan! Op donderdag wordt er
uitgebreid gekookt en kun je voor slechts € 3,- genieten van een
heerlijke maaltijd. Eén zaterdag in de maand organiseren we voor onze
donderdag-gasten ook een leuke avondactiviteit. De invulling bepalen
we samen: van een spelletje spelen tot muziek luisteren en van dansen
tot samen een film kijken: het kan allemaal! Het belangrijkste is dat
we allemaal een gezellige avond hebben.

www.lonelylochem.nl

