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UITNODIGING
SCRABBLE INTERCLUB
QUERCUS RONSE
ZATERDAG 25 AUGUSTUS 2018

Beste scrabblevrienden,

Voor de 21ste keer nodigt scrabbleclub Quercus Ronse jullie uit om deel te nemen aan onze scrabble
interclub.
Dag van de afspraak: zaterdag 25 augustus 2018
Plaats van de afspraak: GITO (afdeling van het Koninklijk Atheneum) te MERELBEKE, Potaardeberg
59 te 9820 Merelbeke.
Deelnemen kost 8,00 € per speler. De jongeren tot 18 jaar betalen 4,00 €. Tijdens de pauze wordt
een versnapering aangeboden, en ter plaatse kunnen bonnetjes gekocht worden om drankjes te
nuttigen.
De interclub begint om 14 uur stipt. Tien minuten vóór de aanvang worden de spelers verzocht hun
plaatsen op te zoeken zodat de spelleider nog een aantal mededelingen kan doen.
De inschrijvingen voor de interclub kunnen naar Julien Struyve gestuurd worden. Dat kan zowel
schriftelijk als via e-mail:
Julien Struyve – Hippodroomstraat 2 bus 3 – 8530 Harelbeke
struyvejulien@gmail.com info@quercus-ronse.be
Er wordt gevraagd het inschrijvingsformulier (dat op de NTSV-website gedownload kan worden) op te
sturen, zelfs wanneer er geen spelers van jullie club deelnemen. Vergeet niet het NTSV-lidnummer
van elke deelnemer te vermelden, en aan te duiden of je eventueel vooraan in de zaal wil zitten, of
dicht bij een bord.
De deelnameprijs dient betaald te worden op de rekening van Scrabbleclub Quercus Ronse:
Rekeningnummer:
IBAN: BE61 7375 1925 7817
BIC: KREDBEBB
De inschrijvingen worden afgesloten op zondag 19 augustus 2018. Verlies deze datum niet uit het
oog!
We hopen jullie zo talrijk mogelijk op onze interclub te mogen begroeten.

Vriendelijke groeten vanwege alle leden van scrabbleclub Quercus Ronse.

WEGBESCHRIJVING
Komende van Brussel
Op E40: neem afrit 16 Merelbeke en volg de wegwijzers Merelbeke-Brakel.
** 1e lichten rechtdoor
2e lichten rechtdoor
Rondpunt – derde afslag – Hundelgemsesteenweg richting Merelbeke Centrum
Lichten rechtdoor
Rondpunt 2e afslag (Centrum Merelbeke)
Na ca. 500 m aan de lichten rechts afslaan (Potaardeberg)
Na ± 400 m. heb je de scrabblelocatie bereikt op de linkerkant (kruispunt PotaardebergBergwegel). Links in de Bergwegel is er parkeerplaats, alsook de ingang van de
scrabblelocatie.
Komende van de kust
Op E40: neem afrit 16 Merelbeke en volg de route zoals hierboven vanaf **
Komende van E17 Antwerpen
– Volg de E17 tot aan de verkeerswisselaar te Zwijnaarde en neem de E40 richting Brussel
Neem afrit 16 Merelbeke en volg de route zoals hierboven vanaf **
Komende van E17 Kortrijk
– Volg de E17 tot aan de verkeerswisselaar te Zwijnaarde en neem de E40 richting Brussel
Neem afrit 16 Merelbeke en volg de route zoals hierboven vanaf **

Voor wie gebruik wil maken van het openbaar vervoer (trein en bussen) zal dit later via een
nieuwsflash bekendgemaakt worden.
Hou er rekening mee dat het station van Merelbeke 4,5 km verwijderd is van de scrabblelocatie.

