Beste leden van Bridge82,
Het bestuur van Bridge 82 is zich
bewust van het feit dat velen van
jullie de bridgeavonden met de club
missen. Helaas hebben wij ook nog
geen zicht op de ontwikkelingen in
de komende tijd. 29 April staat een
bestuurlijk overleg gepland.
Wij hopen dan enigszins een beeld te
hebben m.b.t. de mogelijkheden om
weer te bridgen in clubverband. We
maken ons geen illusies over de
mogelijkheden op korte termijn, ook
gezien onze doelgroep die toch tot de
risicogroepen wordt gerekend. We
zullen jullie dan ook op de hoogte
houden en zullen altijd de regels
vanuit zowel RIVM als de bridgebond
volgen.
Als bestuur hebben wij ondertussen
de mogelijkheid voor het bridgen op
internet omarmd. Na twee avonden
kunnen we gerust zeggen dat dit een
leuk alternatief is dat door steeds
meer spelers bezocht wordt. Wij
zullen deze avonden blijven
aanbieden op de dinsdagavond. We
spelen vanaf 19.45 uur en iedereen
is welkom. Mocht je ook aan willen
sluiten, stuur dan een mail naar
Michel Michielse en je ontvangt
verdere info en ondersteuning.
Ik had mij mijn eerste jaar als
voorzitter toch wel wat anders
voorgesteld, maar de natuur bepaalt
in deze en dit geeft maar weer eens
aan hoe kwetsbaar wij als mens zijn,
iets waar we normaal gesproken niet
bij stil staan.

Rest mij om iedereen het beste te
wensen en deze bijzondere tijd in
goede gezondheid door te komen.
Gerard van den Dries, voorzitter.
Uitslag tweede bridgeavond
Dinsdagavond 14 april stond voor
Bridgeclub Bridge82 weer in het
teken van de clubavond via internet.
Vorige week hadden zich zestien
paren aangemeld; deze week zijn we
doorgegroeid naar twintig paren.
Voor de nieuwe aanmelders was het
wel even wennen, maar ook nu weer
was men aan het eind van de avond
enthousiast en men gaf aan dat,
ondanks het gemis van de
persoonlijke contacten, het een
prima manier is om toch met de club
te bridgen. Wij, als bestuur, hopen
dat de positieve reacties ertoe leiden
dat meer leden zich gaan aanmelden.
De inschrijving is gratis en Bridge82
geeft ondersteuning aan bridgers die
zich aanmelden.
Deze week zijn op de eerste drie
plaatsen geëindigd:
1.
Ton Kleemans – Gerrie Pierenvan Mierlo 65,28%
2.
Jaap Sneeuw – Leo Verhoeckx
63,43%
3.
Joop van Lierop- Anneke
Wedemeier 57,18%

Partnerwissel.
Wanneer leden voornemens zijn met
het oog op de nieuwe clubcompetitie
van partner te wisselen, zou het fijn
zijn wanneer zij Plony of Bob hiervan
bij tijds op de hoogte stellen. Mocht
iemand een nieuwe partner zoeken
dan kan Plony daarbij helpen. Dus
neem contact met haar op.
Bridgeweekend
Er zijn nog kamers beschikbaar voor
onderstaand hotel dat wij voor het
Bridgeweekend 2020 gekozen
hebben.
Datum: Vrijdagmiddag 23 oktober
tot maandagochtend 26 oktober.
Hotel de Naaldhof is één van de
weinige hotels die zo multifunctioneel
is in de wijde omgeving van Oss. Een
uniek hotel waar gastvrijheid een
waardevolle betekenis heeft. Behalve
overnachten in één van de
moderne kamers kunt u ook heerlijk
dineren in
het restaurant, bowlen, fitnessen of
heerlijk tot rust komen in de sauna.
Het ruime terras biedt u de
mogelijkheid om te genieten van de
bosrijke omgeving waar u tevens ook
een mooie wandel- of fietsroute kunt
maken, de medewerkers helpen u
hier graag mee.
Voor meer informatie kunt op
bijgaande link klikken. Klik hier
Of bellen met Mary Verhoeckx:
0612080933, Arianne
Addicks:0648755044 of Ellie van
Beijsterveldt:0612603015

Contactadressen:
Secretariaat Bridge 82:
John Mersel
06 51785018
secretaris@bridge82.nl
Michel Michielse
penningmeester@bridge82.nl
Plony Rommelse:
plony@bridge82.nl

