Mei 2017.
Beste klaverjasvrienden/vriendinnen,

Deze laatste keer klaverjassen is op 28 april 2017 en telt niet meer mee voor de competitie. Op deze avond,
die vooraf wordt gegaan door de barbecue, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de klaverjasclub
D.V.O., zal de winnaar van het seizoen 2016-2017 worden bekendgemaakt.
Vervolgens kijken we al weer uit naar het 26ste seizoen van de klaverjasclub D.V.O.
We beginnen op 15 september 2017 direct met de competitie, die, net als alle voorgaande keren, gaat om
het totaal van de 6 hoogst behaalde resultaten over 8 kaartavonden.
We beginnen om 20.00 uur, dus kom op tijd. De kantine is open vanaf 19.30 uur.
Helaas zijn we genoodzaakt de inschrijfgelden met € 0.50 te verhogen.
Het inschrijfgeld voor DVO- leden wordt dan € 3.- en voor niet DVO- leden € 4.- per keer.
Daarvoor krijgt u, naast een gezellige kaartavond, ook een kop koffie met iets lekkers, een stukje kaas, worst
etc.
Tevens is er weer de mogelijkheid om vanaf het begin voor het hele seizoen klaverjaslid te worden voor
een bedrag van € 28,00 per jaar. Informatie en inschrijven bij Leny van Drunen.
De speelavonden voor het klaverjasseizoen 2017 - 2018 zijn:
1 - vrijdag 15 september 2017
2 - vrijdag 13 oktober
2017
3 - vrijdag 10 november 2017
4 - vrijdag 08 december 2017

De Klaverjasmarathon willen we op donderdag 28 december 2017 houden.
5 - vrijdag
6 - vrijdag
7- vrijdag
8 - vrijdag
9 - vrijdag
seizoen.

19 januari
16 februari
30 maart
20 april
18 mei

2018
2018
2018
2018
2018 niet meer voor de competitie en tevens prijsuitreiking van het afgelopen

Benieuwd naar de uitslagen of tussenstanden? Kijk op www.dvo-dordrecht.nl
Bij opgave van uw e-mailadres krijgt u de uitslagen + tussenstanden toegezonden.
Hebt u nog vragen, opbouwende kritiek of leuke ideeën? Laat het ons weten.
Ook als uw adresgegevens of e-mailadres veranderd zijn.
De klaverjascommissie:
Leny van Drunen
078-6163115
Nico Groenendijk
078-6166426
Henk Paul
078-6160457
Ger van der Weijde
078-6160739

l.drunen@hotmail.com
n.groenendijk.1@kpnmail.nl
henkpaul.1@kpnmail.nl
g.weijde7@upcmail.nl

