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                     NIEUWSBRIEF september 2020   
 

 

Voorwoord voorzitter  

Corona heeft ons nog steeds in de greep. Ook al zijn er voorzichtige pogingen gedaan om 

bridgen aan de bridgetafel weer mogelijk te maken. Activiteiten van de SBPV blijven 

voorlopig nog buiten bereik onder de huidige omstandigheden. We hopen dat er op termijn 

de bescherming kan worden geboden waardoor de risico’s  zijn weg genomen. Tot die tijd 

zijn de mogelijkheden beperkt (thuis, op het web met StepBridge of Bridge Online). 

 

We blijven u op de hoogte houden zoals in deze Nieuwsbrief middels een aantal 

 

Mededelingen: 
 

- Bridge Drive Vught  

De projectgroep BDV zal zich richten op de editie 2021. De activiteiten daarvoor 

worden in maart 2021 opgestart. Inmiddels zijn er toezeggingen dat eigenlijk alle 

locaties beschikbaar zijn voor ons. O.a. ook Kasteel Maurick, het gerenoveerde 

raadhuis. Ook het nieuwe Mae op het Marktveld zal mee gaan doen. 

We hopen dat er tegen eind augustus 2021 een goed vaccin is tegen Covid 19. 
 

- Info Stepbridge  

De NBB heeft de bij haar aangesloten clubs de gelegenheid gegeven om op 

Stepbridge hun wekelijkse clubcompetitie op te zetten. Via het aanvragen van een 

gratis proeflidmaatschap van Stepbridge werden alle NBB leden tot einde van het 

jaar in staat gesteld deel te nemen aan de clubcompetitie. 

Voorwaarde voor deelneming is lid zijn van de NBB of Stepbridge en lid van een 

bij de NBB aangesloten club. 

 

- Inloopbridge  

Met betrekking tot het inloopbridge bij de Rode Rik is er onlangs contact geweest 

met de beheerder. Helaas is de Rode Rik ook de komende maanden gesloten in 

verband met Covid 19. Er zijn ook te weinig vrijwilligers in deze coronatijd 

beschikbaar. Een bijkomende factor is dat de ruimte niet geschikt is om te kunnen 

bridgen.  Middels de mail zijn alle bridgers van de Inloopbridge door de 

projectleider, Willem Wonnink, op de hoogte gesteld. 

We blijven uitkijken naar een hernieuwde start van onze activiteiten.  

Voor nu … blijft u vooral gezond!!! 


