BRIDGE 82 weetjes!

Nieuwe wintercompetitie in de nieuwe Cammeleur!

-

Eindelijk is het dan zover! We gaan verhuizen naar de
nieuwbouw van De Cammeleur!! Na 2 jaar en 3 maanden
kunnen we een periode afsluiten die voor menigeen van ons
niet als de prettigste gold.

-

-

Wist je dat we vanaf dinsdag 21 augustus weer
in De Cammeleur spelen ?!?
Wist je dat je de wintercompetitie 2018/2019
weer begint op dinsdag 4 september resp.
donderdag 6 september ?!?
Wist je dat er op 17/18 september weer een
beginnerscursus start ?!?
Wist je dat het bridgeweekend staat gepland van
26 t/m 29 oktober ?!?

Op zoek naar een bridgepartner!
Tijdens de zomermaanden zijn diverse nieuwe paren
gevormd. Mogelijk zien we iemand over het hoofd,
die nog op zoek is naar een bridgepartner of heb je
zelf al iemand gevonden, waarvan wij nog niet op de
hoogte zijn. Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan
Plony Rommelse. Zij is contactpersoon voor dit
onderwerp. Zij is per mail te bereiken via het
mailadres plony@bridge82.nl

De zomercompetitie is wat moeizaam van start gegaan in juni,
zoals dat elk jaar wel het geval is. Daarna hebben we toch
vrijwel alle avonden met 2 lijnen kunnen spelen en in augustus
is het gezellig druk geweest. De laatste 2 weken van augustus
spelen we al in De Cammeleur en dat geeft iedereen de kans
om een eerste blik te werpen in het nieuwe pand. Van buiten
ziet het er schitterend uit, maar van binnen (met name de
theaterzaal) hebben we nog weinig kunnen zien.
Wij hopen dat we snel onze draai gevonden hebben en onze
vertrouwde gezellige sfeer van ruim 2 jaar geleden weer terug
hebben.
Het jaar begint al goed met 10 nieuwe leden. Wij heten ze
hartelijk welkom en wensen hun een plezierige tijd toe bij
BRIDGE 82!

Wijziging in samenstelling paar of speelavond!
Indien er een wijziging is in de samenstelling van
een paar of een paar op een andere avond of een
tweede avond gaat spelen dient de wedstrijdleider
daarvan op de hoogte te zijn vóórdat de
wintercompetitie van start gaat. Laat dit op tijd weten
aan Bob Spruijt! Bob is te bereiken op het mailadres
wedstrijdleiding@bridge82.nl.

Bestuur
BRIDGE 82

Pas begonnen met bridgen!

Onze start in De Cammeleur!

We hebben diverse leden, die recht vanuit de cursus
zijn gestart met bridgen. Tijdens de competitieavonden is er niet altijd gelegenheid of tijd om wat
extra uitleg te geven wat er bij een spel beter had
gekund. Mocht je bij een bridge-avond/middag thuis
een keer wat extra ondersteuning willen, laat dit dan
weten aan het secretariaat per mail aan
secretaris@bridge82.nl.

Vanaf dinsdag 21 augustus kunnen we voor onze bridgeavonden terecht in de nieuwbouw van de Cammeleur.

Beginnerscursus!

Nieuwe leden!

Op maandag 17 september of dinsdag 18 september
start er een nieuwe beginnerscursus. De keuze van
maandag of dinsdag wordt bepaald door de voorkeur
van de aanmeldingen.

Marga Jacobs
Peter Jacobs
Gerard van den Dries
Frans van Loon
Frans van Eekeren

Op onderstaande link vind je meer informatie over de
inhoud van diverse cursussen:

https://www.bridge82.nl/Cursus/cursus.htm
Meer informatie en aanmelden: Leo Verhoeckx,
Tel. 06 53724995
E-mail bridgeles@bridge82.nl

We spelen daar nog de laatste 4 avonden zomercompetitie.
Vanaf dinsdag 4 september resp. donderdag 6 september start
de Wintercompetitie 2018/2019.

Carel de Gast
Mieke Jörgens
Anneke Wedemeier
Joop van Lierop
Ellen Vermeeren

Bovenstaande leden gaan allen op de dinsdagavond competitie
spelen!
Gestopt met competitie!

Chrisje den Doop
Zij blijft als erelid verbonden met Bridge 82.

Speelkalender 2018/2019!

Secretariaat
Wilma Leemans
Tuin 57
5103 CD Dongen

Bijzondere data 2018/2019!

BRIDGE 82
Tel: 06 1550 6466

secretaris@bridge82.nl
www.bridge82.nl

Afmelden dinsdag

Afmelden donderdag

Bob & Berty Spruijt
Per mail vóór 17.00 uur

Ed van Boxel
Per mail vóór 17.00 uur

dinsdag@bridge82.nl

donderdag@bridge82.nl

of
Telefonisch vóór 17.00 uur
06 2096 4211

of
Telefonisch vóór 17.00 uur
06 3659 2038

