Dendermonde, 04 augustus 2019.

Aan alle scrabbleclubs
aangesloten bij het
Nederlandstalig Scrabbleverbond

Beste Scrabblevriend(inn)en,

Scrabbleclub 't Peirt Dendermonde organiseert op
zaterdag 28 september 2019 om 14.00u stipt
haar achtentwintigste interclub
in de Vrije Basisschool Sint-Jozef, Schoolstraat 1, 9290 Overmere. Parkeren kan
op de speelplaats en in de Schoolstraat (éénrichtingsstraat). Vanaf 13.00u worden de
deuren geopend, zodat de wedstrijd om 14.00u stipt van start kan gaan. Zijn er die dag
problemen, dan kan je de organisatoren bereiken op 0486/65 39 67.
In de zaal wordt niet gerookt. Tijdens het schooljaar is het ganse domein rookvrij. Roken wordt
op de speelplaats enkel getolereerd indien de sigarettenpeuken NIET op de grond
belanden. Gelieve als clubverantwoordelijke uw rokende leden op de hoogte te brengen.

De deelnameprijs bedraagt 8,00€ (4,00€ voor de minder dan 18-jarigen), versnapering
tijdens de pauze inbegrepen. Er mag geen eigen drank meegebracht worden. Enkel de
in de zaal aangekochte drank mag worden verbruikt. Voor de hongerigen zijn er belegde
broodjes te koop.
Zoals gebruikelijk zijn er boekenbonnen voor de plaatsen 1 tot 3 in de uitslag en voor de
winnende club. Voor de plaatsen 4 tot en met 10 en de beste B- en C-speler is er een
prijs. Tevens maken Van Dale Uitgevers en Mattel enkele mensen gelukkig.
Inschrijvingen met het bijgevoegde inschrijvingsformulier worden verwacht bij voorzitter
Marc Seghers, Prinsenmeers 18, 9200 Dendermonde ( 052/22 20 72; 0486/65 39 67) of
op e-mailadres vandennestmarianne@telenet.be. Betalingen UITSLUITEND
overschrijven op het rekeningnummer IBAN BE38 9731 2879 0772; BIC ARSPBE22
ten laatste op zaterdag 14 september 2019. Gelieve in de kolom "Bijkomende info"
een "V" te vermelden voor wie het nodig heeft vooraan te zitten of een "B" voor degene
die dicht bij een bord willen zitten.
Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten voor een leerrijke, spannende en faire
scrabblepartij.

Het bestuur van Scrabbleclub ’t Peirt
Marianne, Augustin, Marc C. en Marc S.

