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NIEUWSBRIEF maart 2020
Voorwoord door voorzitter Henk Bloemen
Deze nieuwsbrief bereikt u in onzekere tijden. Vooral Noord-Brabant lijkt bezocht te
worden door het virus en bedreigt de gezondheid van vele Brabanders. Nu het duidelijk is
dat we afstand moeten houden om de dreiging te kunnen verminderen is bridgen niet meer
aan de orde. En we weten niet hoelang dit gaat duren. Daarom is er ook niet veel zekerheid
te geven over de activiteiten op het gebied van bridge. Zodra we meer kunnen melden zal
dat op de website van SBPV (bridgevught.nl) bekend worden gemaakt. Kijk er af en toe
eens op.
Voor nu wenst het bestuur u veel sterkte toe in deze onzekere tijd.
Van de projectleiders:

Zomeravondbridge door Jeanne Bettonville
De zomeravondbridge 2020 start op maandag 8 juni a.s., dit alles onder voorbehoud van
de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus
Eind mei/begin juni eindigt bij de meeste bridgeclubs de competitie, gevolgd door een
zomerstop tot begin september. Al vele seizoenen biedt de Stichting Bridge Promotie
Vught de mogelijkheid om tijdens de zomerperiode gezellig door te kunnen blijven
bridgen. Vanaf maandag 8 juni t/m maandag 17 augustus kunnen u en uw partner terecht in
de gezellige en gastvrije locatie van Stichting Novalis, Industrieweg 9c in Vught. De
locatie is voor iedereen goed bereikbaar en biedt ruime parkeergelegenheid. Wilt u meer
weten over de doelen en activiteiten van Stichting Novalis dan verwijzen wij u graag naar
de website: https://www.stichtingnovalis.nl/. Net als vorig seizoen hanteren wij de formule
‘vrije inloop’. Dit houdt in: van 19.00 tot 19.30 uur kunt u zich uitsluitend als paar
inschrijven; gezien de grote belangstelling van vorig jaar raden wij u aan op tijd te komen,
vol = vol. Om 19.45 start de bridgedrive en eindigt om ca 23.00 uur. Er wordt in twee
lijnen gespeeld (rood en groen, zegt niets over de sterkte), 6 ronden van 4 spellen binnen
30 min. Ook bridgers, die de Beginnerscursus hebben gevolgd, zijn van harte welkom. Aan
u wordt een bijdrage gevraagd van € 3,-- per persoon, te voldoen bij het inschrijven. We
maken gebruik van het NBB rekenprogramma en bridgemates. Eventueel
lidmaatschapsnummer NBB bij het inschrijven doorgeven. Nog dezelfde avond maken we
de uitslag bekend. Wij hopen ook dit seizoen weer vele bridgers te mogen begroeten. In de
regionale huis-aan-huisbladen komt nog een persbericht te staan en worden de deelnemers
van vorig jaar via de mail persoonlijk aangeschreven.
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Namens de gehele projectgroep een heel prettig zomerseizoen toegewenst. Eventuele
vragen kunt u stellen via e-mail: betto041@ziggo.nl

Voortgang Bridge Drive Vught
Hier is nog niets concreets over te vertellen, de voorlopige datum die hiervoor gereserveerd
staat is zaterdag 29 augustus 2020.

Inloopbridge Rode Rik door Willem Wonnink
De locatie Rode Rik is momenteel gesloten. Tot aan de Coronacrisis was er wekelijks
voldoende belangstelling voor de inloopbridge, gemiddeld 5 tafels elke dinsdagmiddag,
dus 20 bridgers.
We zullen op de website vermelden wanneer er weer gespeeld kan worden.

Themalessen/Opfriscursus door Henk Rotmans/Pim Mesker
Informatie hierover volgt zodra er meer duidelijkheid is over de ontwikkelingen omtrent
het Coronavirus.

Kofferbridge
Over de voortgang van Kofferbridge zal in de zomerperiode worden nagedacht.

Vught, maart 2020
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