BRIDGE 82 weetjes!

Einde wintercompetitie in zicht!

-

De wintercompetitie zit er bijna op. Diverse leden zijn al aan
het plannen voor de vakantie nog voor de grote drukte
begint.
Ook wij zijn al bezig met voorbereidingen voor de
zomercompetitie, maar kijken daarnaast vooruit naar de
start van het nieuwe seizoen. Daarom bij deze info de
speelkalender van de nieuwe wintercompetitie.

-

-

-

Wist je dat de Slotdrive wordt gehouden op
dinsdag 28 mei 2019 ?!?
Wist je dat de zomercompetitie dit jaar alle
dinsdagen in juni, juli en augustus is, te beginnen
op dinsdag 4 juni ?!?
Wist je dat de wintercompetitie 2019-2020 start op
dinsdag 3 september resp.
donderdag 5 september ?!?
Wist je dat er in september weer diverse cursussen
van start gaan ?!?

Slotdrive!
Met de slotdrive sluiten we de wintercompetitie 20182019 af op dinsdag 28 mei.
Voor deze drive kun je aanmelden op de intekenlijst, die
binnenkort op de competitie-avonden ligt, of per mail
naar wedstrijdleiding@bridge82.nl.
We hopen velen van jullie nog te zien op deze drive,
voordat iedereen uitwaaiert naar vakantie of andere
buitenactiviteiten in de zomer.
Speelkalender 2019-2020!
De data voor de wintercompetitie 2019-2020 zijn weer
vastgelegd. In de bijgaande speelkalender vind je naast
de competitie-avonden ook de diverse open en club
drives. Zet ze alvast in je agenda, zodat je er op tijd
rekening mee kunt houden.
Er worden zowel op dinsdag als donderdag 7 rondes
gespeeld, waarvan de laatste uit 4 avonden bestaat.
Op dinsdag starten we op 3 september en op
donderdag starten we op 5 september.

In de zomer hopen we toch
velen nog te zien, maar
anders geniet van de
zomerplannen die ieder
voor zich maakt.

Bestuur
BRIDGE 82
Bestuursleden gezocht!
Wij doen nogmaals een beroep op leden met een
vrijwilligershart. Wij willen graag op tijd beginnen met het
inwerken van de nieuwe bestuursleden ter vervanging van
Leo (voorzitter) en Wilma (secretaris). Welk man of vrouw
wil zich voor een bepaalde termijn inzetten voor de club?
Stel je kandidaat!!!
Wij kunnen het je van harte
aanbevelen. Je leert in een
korte tijd veel leden beter
kennen, het is leuk om te doen
en je helpt er de club enorm
mee.

Zomercompetitie!

Slapende/teruggekeerde leden en invallers!

De zomercompetitie start op dinsdag 4 juni en eindigt op
dinsdag 27 augustus.
In de maand juni is het meestal wat minder druk en
daarom spelen we dan in het podiumdeel van de
theaterzaal (kostenbesparend).
Op 2 juli is de theaterzaal niet beschikbaar en spelen
we boven in zaal 7. Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus
zitten we in onze gebruikelijke ruimte zaal 1, de
theaterzaal.
Inschrijven voor de zomeravonden kan per mail naar
zomer@bridge82.nl of op de intekenlijsten in de zaal.
Aanmelden op de avond in de zaal kan tot 19.30 uur.

In de vorige info was gemeld, dat Wil Gresnigt en Ad Kin
vertrokken waren.
Wil had op dat moment geen bridgepartner, maar er kwam
een bridgepartner beschikbaar, zodat zij haar lidmaatschap
weer hervat heeft.
Ad Kin heeft niet opgezegd en is even slapend lid gebleven.
Zo zijn er nog enkele leden, die geen vaste bridgepartner
hebben, maar wel bereid zijn om in te vallen.
Met invallers zijn we altijd heel blij, dus geef het door als je
daartoe bereid bent.

Cursusinformatie september!

Nieuwe bridgepartner of er naar op zoek!

Voor de beginnende bridgers starten wij weer een
Beginnerscursus.
Probeer eens of je iemand in je eigen omgeving
enthousiast kunt maken voor het bridgespel.

In de zomer zie je vaak wisselingen van bridgepartners. Om
te zorgen dat iedereen in de wintercompetitie met een
bridgepartner kan gaan spelen is het zaak om op tijd van
zoekenden op de hoogte te zijn.

Half september starten we weer met de vervolgcursus
Bridge in een FLITS 2.
Leden die nog een keer wat kennis willen opfrissen zijn
daarbij ook van harte welkom.

Plony is het aanspreekpunt voor leden die nog op zoek zijn.
Per mail is zij te bereiken via plony@bridge82.nl

Bovenstaande cursussen worden gegeven door
Leo Verhoeckx en/of Ed van Boxel.
Lukt het niet om wekelijks een avond vrij te maken voor
een cursus bridge! Bijvoorbeeld voor mensen die
onregelmatige diensten draaien. Dan is er nog de
mogelijkheid om in eigen tempo via Leuk, Leuker,
Bridge! In de vorm van digitale lesbrieven, dit mooie
spel te leren. Voor vragen en/of ondersteuning kun je
ook dan terecht bij onze bridgedocenten Leo Verhoeckx
en Ed van Boxel.
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Wilma Leemans
Tuin 57
5103 CD Dongen
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Heb je bij de start van de nieuwe wintercompetitie nog geen
bridgepartner gevonden, kun je als invaller op de website
gezet worden. Als invaller speel je vrijwel iedere week en
kun je tegelijk in beeld blijven als andere leden een nieuwe
bridgepartner zoeken.
Wellicht vind je het leuk om een nieuw lid die recht van de
cursus afkomt te ondersteunen bij de start, dan is dat
natuurlijk ook welkom.
Kortom, als je geen vaste bridgepartner hebt hoef je niet
thuis te zitten. Er zijn altijd mogelijkheden om actief te
blijven.

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

