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       Nieuwsbrief nr. 2, oktober 2013 

1. Contributie 

Denken jullie aan het overmaken van de contributie vóór 1 november 2013? Gaarne  € 55,00 per 
persoon overmaken naar IBAN NL82 RABO 0356 7146 24. 

2. Documenten 

De Statuten alsmede het Huishoudelijk Reglement kunnen jullie vinden op de webstek van onze 
club: www.bridgeclubwaalre.nl 
Het jaarverslag heeft de status definitief, maar dat behelst slechts een datumwijziging. Aan de 
inhoud is niets veranderd. Mocht iemand dat definitieve verslag willen ontvangen, zij/hij melde zich 
bij de secretaris. 

3. Cursus Bridge 

Omroep Max heeft bekend gemaakt dat de eerste les van de televisiecursus bridge op 
woensdagmiddag 20 november om 14:40 uur wordt uitgezonden. De cursus wordt gepresenteerd 
door Berry Westra en bestaat uit twaalf wekelijkse afleveringen van twaalf minuten. De afleveringen 
kunnen na de uitzending op de webstek van Omroep Max op elk gewenst tijdstip nogmaals bekeken 
worden. Eind augustus is de cursus opgenomen en degenen die de opnames gezien hebben zijn 
lovend over de heldere uitleg van Berry Westra. Naast het volgen van de uitzendingen kan tijdens de 
cursus geoefend worden op een speciale oefenwebstek. De link naar deze webstek zal in de eerste 
uitzending bekend gemaakt worden. 
Kijk ook eens op www.bridgeclubwaalre.nl onder diversen/training. Daar staan leuke 
bridgeproblemen (door Rob Stravers van de NBB). 

 
4.   Bedankt als lid 
 

Beike de Jong, m.i.v. 27 augustus 2013, Paula Bakker, m.i.v. 15 augustus 2013,  
Corrie Evers, m.i.v. 24 september 2013 
 

5.   Lustrum 
 
      In september 2014 hopen we het zevende lustrum te kunnen vieren. Riky Palsrok is daar al druk mee 
      bezig. Hierbij gaarne het verzoek om foto’s uit vergangene jaren (tijdelijk) ter beschikking te  
      stellen, aan Riky. Bij voorbaat dank.  
 
6. Vareilles 
 

In het voorjaar van 2013 heeft echtpaar Elders deelgenomen aan een bridgeweek, gehouden in een 
kasteel te Vareilles (in Bourgogne, bij Autun). Dit overtrof alle verwachtingen, mede omdat het 
uitbatende Nederlandse gastpaar de kunst van het koken op voortreffelijke wijze verstond. De prijs 
bedroeg slechts € 375,00 per persoon voor zes nachten met ontbijt en diner. Ideaal voor een groep 
bridgers die er eens tussenuit willen. Zie www.chateaudevareilles.com. 


