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Voorwoord door voorzitter Henk Bloemen  
Weer nadert de laatste dag van het jaar met al zijn feestelijkheden, kerstmis en oud- en 

nieuwjaar. Ook tijd om terug te kijken naar al die activiteiten die in Vught op bridge-

gebied zijn gebeurd. De vele bridgeclubs zijn een belangrijke factor in het sociale 

gebeuren. Daarnaast, of beter gezegd daar tussen, de activiteiten die door SBPV zijn 

georganiseerd en door de vele vrijwilligers tot een succes worden gemaakt. Veel 

vrijwilligers doen dit al jaren achter elkaar, sommigen voor het eerst zoals Willem 

Wonnink de Inloopbridge en Ellen Kuijpers de Passantenclub. Deze en de andere 

projectleiders en vrijwilligers worden door het bestuur, ook namens al die tevreden 

deelnemers, dank gezegd voor het vele werk dat zij zich ieder jaar weer getroosten.  

 

 

Mede namens het bestuur van de 

Stichting Bridge Promotie Vught 

wens ik u en de uwen fijne en 

prettige kerstdagen en een goed 

begin van 2020.  
 

 

 

Plannen 2020 
 

Bridge Battle  

De 5e Vughtse Bridge Battle vindt plaats op zaterdag 1 februari 2020. 

Rond het Marktveld van Vught wordt de strijd van Lekkerbeetje herdacht. Op die dag 

nemen maximaal 16 teams van 2 paren de kaarten tegen elkaar op om op 8 battlefields in 

een knock-out wedstrijd te bepalen wie de sterkste is.  

U kunt zich aanmelden via de website www.bridgevught.nl; het inschrijfgeld bedraagt       

€ 80,-- per team. 

Bridgen voor de Bühne  

Door omstandigheden hebben we Bridgen voor de Bühne in november moeten annuleren. 

Begin 2020 zullen we u opnieuw informeren over de stand van zaken voor deze bijzondere 

bridgedrive. 

 
 

http://www.bridgevught.nl/
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Verdere activiteiten 
 

Gevorderdencursus   

Donderdag 20 februari start de gevorderdencursus onder leiding van Henk Rotman 

wederom bij De Heuvel aan de Loonse Baan in Vught. Als vervolg op de beginnerscursus 

wordt  in de 2e reeks van 12 lessen de theorie van de beginnerscursus verder uitgediept en 

uitgebreid.  

Het inschrijfgeld is € 90,00 voor 12 lessen, exclusief het lesmateriaal à € 20,00 (via de 

docent). Inschrijven kan via de website www.bridgevught.nl  

 

Passantenclub “De Opening”  

Bij De Passantenclub, eveneens op de locatie De Heuvel aan de Loonse Baan in Vught, is 

nog ruimte op de donderdagavond voor nieuwe deelnemers. 

Dus heeft u zin om in een rustig tempo kennis te maken met hoe het toegaat op een 

bridgeclub of om kaartervaring op te doen, meldt u dan aan via de website 

www.bridgevught.nl. Deze avond staat onder leiding van Ellen Kuijpers. 

 

Inloopbridge 

De inloopbridge op de dinsdagmiddag, bij de Rode Rik in Vught, onder leiding van 

Willem Wonnink, verloopt naar  tevredenheid. Er zijn gemiddeld 4 tot 5 tafels bezet en de 

bezoekers zijn enthousiast. Dinsdagmiddag 17 december is de laatste inloop van dit jaar en 

7 januari wordt er weer gestart vanaf 13.30, inschrijven kan  vanaf 13.00 uur. Dus loopt u 

gerust eens binnen voor een gezellig middag bridgen. 

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief en ander nieuws van de SBpV  
Om verzekerd te zijn van het laatste nieuws, zoals het openstellen van inschrijvingen, 

uitleg over nieuwe activiteiten of juist aanpassingen, is het ontvangen van de nieuwsbrief 

erg handig. U wordt dan ook geattendeerd op nieuws dat op de website te vinden is. 

Mochten uw bridgepartners of anderen ook de nieuwsbrief willen ontvangen dan kunnen 

zij zich aanmelden op de website van de SBPV (https://www.bridgevught.nl), rechtsboven 

op de openingspagina).  

  

De volgende nieuwsbrief verschijnt in maart 2020.  
 

 

Vught, december 2019 

 

 

 

 

 

https://www.bridgevught.nl/

