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Nieuwsbrief 2017-4
Onderwerp: bridgen bij Wijs met je Wijk in Veenendaal-West
Beste buurtbewoners,
Hierbij vragen wij uw aandacht voor 2 onderwerpen die met bridgen te maken hebben, nl.
1. Het opzetten van een bridgeclub in Veenendaal-West
2. De mogelijkheid om samen naar bridgeles te gaan
1. Het opzetten van een bridgeclub in Veenendaal-West
In navolging van de succesvolle bridgeclub bij Wijs met je Wijk in Petenbos gaan we nu ook proberen een
bridgeclub op te zetten in Veenendaal-West. De initiatiefnemers hebben daarbij een club voor ogen met de
volgende kenmerken:
• Gezelligheid in combinatie met bridgen, waarbij de deelnemers elkaar beter leren kennen
• Op een middag (14.00 -ca. 16.30 uur) worden ca. 12 spellen gespeeld en is er ruimte om de spellen
na te bespreken en ervan te leren. Het tempo ligt dus veel lager dan bij een reguliere bridgeclub.
• We gaan bridgen bij de deelnemers thuis. We gaan niet uit van een vaste middag, maar kijken
welke middagen passen bij de deelnemers. In Petenbos wordt per 2 weken een planning gemaakt.
Wanneer u interesse heeft in deze opzet wordt u verzocht zich uiterlijk vrijdag 8 december 2017 te melden
bij henkvandenbrandt@live.nl. Daarna wordt voor de geïnteresseerden een informatiebijeenkomst georganiseerd, zo mogelijk nog in de december 2017.
2. De mogelijkheid om samen naar bridgeles te gaan
Van enkele buurtbewoners hebben we vernomen dat zij interesse hebben om naar bridgeles te gaan. Wij
willen graag deze mensen bij elkaar brengen en kijken of we iets kunnen regelen dat zij samen bridgeles
krijgen. Een mooie manier om elkaar beter te leren kennen en samen iets te leren. Wanneer men na een
aantal lessen het spel enigszins beheerst kan men gaan deelnemen aan de op te zetten bridgeclub in Veenendaal-West.
Wanneer u interesse heeft om samen naar bridgeles te gaan wordt u verzocht zich uiterlijk 8 december
2017 aan te melden bij henkvandenbrandt@live.nl. Ook voor deze groep gaan we een informatiebijeenkomst houden.
We hopen op veel aanmeldingen!
De initiatiefnemers,
Bea van der Veer
Henk Heikoop
Henk van den Brandt

