
Woensdag 24 mei 2017 organiseert  H.S.P. / Veendam

 het 5e Voor Anker 55+ Schaaktoernooi in Hoogezand

Het maximale aantal deelnemers is 24. Toelating tot het toernooi zal op volgorde van aanmelding 
geschieden. Personen jonger dan 55 jaar zijn zeer welkom, al suggereert de naam van het toernooi 
het tegendeel. Aspirant deelnemers krijgen hun geld terug indien zij niet kunnen worden toegelaten. 
Er zijn noch geldprijzen, noch vaantjes, bekers of medailles. 
Er wordt gespeeld in één groep, 5 ronden zwitsers met een speeltempo van 25 minuten per persoon 
per partij. 
De doelstelling van het toernooi is het stimuleren van ouderen om in beweging te blijven. Ook het 
beoefenen van een denksport draagt daar meer aan bij dan men op het eerste gezicht zou denken. 

Het inleggeld bedraagt € 8,50 inclusief koffie, thee en een lunch.

Locatie:
Woonzorgcentrum Voor Anker
Hoofdstraat 150 9601 EM Hoogezand
Telefoon  0598 317417  (dit nummer alleen gebruiken voor urgente mededelingen op de speeldag)

De inschrijving:
Inschrijven dient schriftelijk te geschieden en wel door het zenden van een e-mail
naar thcm@kabel.netvisit.nl. met vermelding van naam, geboortejaar, vereniging en ELO-rating. 
In verband met het reserveren van de lunches is betaling vooraf noodzakelijk. Derhalve is de 
inschrijving pas volledig indien het inschrijfgeld ad € 8,50 is ontvangen op bankrekening nummer 
NL 12 RABO 0365 0308 21  ten name van T.C.M. Mooijman 
De inschrijving sluit op 21 mei om 20.00 uur. Internetbankieren maakt het mogelijk om dan de 
recente bijschrijvingen te zien. De bijschrijvingen zijn leidend bij de bepaling of een inschrijving 
tijdig is.
 
Het toernooi vangt aan om half elf. De zaal is open om 10.00 uur.
De prijsuitreiking vindt plaats om 16.30 uur.

Aanmelden bij : Theo Mooijman
Telefoon : 0598-622536 06 45 695 946
E-mailadres : thcm@kabel.netvisit.nl
Bankrekeningnummer : NL 12 RABO 0365 0308 21

Waar vindt u de Voor Anker?
Voor Anker ligt aan de oost-west lopende doorgaande verkeersader van Hoogezand-Sappemeer.
Van de A7 komende: de afslag Hoogezand nemen en bij de verkeerslichten linksaf.
Per openbaar vervoer is de locatie zeer eenvoudig te bereiken. Uitstappen bij station Hoogezand, in 
noordelijke richting aan de linkerzijde om het park lopen tot de Hoofdstraat is bereikt. Er arriveert 
elk kwartier een trein uit Groningen.    

De volgende Goud Leven toernooien zijn op woensdag 30 augustus in de rijdende stoomtrein en 
woensdag 27 september in Zuidhorn. Er wordt nog gezocht naar een locatie voor een toernooi in de 
maand Juni. 
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