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       Nieuwsbrief nr. 3, februari 2014 

1. Lustrum 

Op dinsdag 16 september 2014 hopen we ons zevende lustrum te kunnen vieren. 
Het gezellig samenzijn en activiteiten zullen worden gehouden in ‘Het Klooster’. 
De ontvangst is tussen 16:00 en 16:30 uur. 
Noteer alvast deze dag in jullie agenda. 
Mocht je niet kunnen deelnemen, laat het Riky Palsrok weten en als je een speciaal dieet hebt laat 
haar dat ook weten.  
Er is nog steeds de prangende vraag naar foto’s en anekdotes uit het verleden. 
Kent een van jullie wellicht een goede fotograaf die leuke gebeurtenissen tijdens het lustrum kan en 
wil vastleggen? Gaarne doorgeven aan Riky Palsrok. 

2. KWF-drive 

Op 31 januari 2014 werd er in ‘Het Klooster’ een bridgedrive gehouden t.b.v. het Koningin 
Wilhelmina Fonds (Kankerbestrijding). Het inschrijfgeld kwam geheel ten goede aan dit nobele 
fonds. 
Er waren 158 deelnemers, waarvan 16 leden van onze club, verdeeld over vijf lijnen. 
Zeer verdienstelijk was de derde plaats van Nelly Vos en Toon van Dijsseldonk in lijn D en de 
derde plaats van Marijke Fleskens met partner in lijn B. 
Het deelnemen aan dit gezellige toernooi strekt tot aanbeveling.   

 
3. Bedankt als lid 
 

  Riet Bluekens 
 
4. Nieuw lid 
 

Anny Wijers, nieuwe partner van Nel Ploos van Amstel. 
 
5. Training op onze website 
 

Sinds enige tijd wordt er wekelijks een artikel van Rob Stravers van de NBB op onze website 
geplaatst. In deze, zeer lezenswaardige,  publicaties worden bied- en afspeelproblematieken 
besproken. De artikelen zijn geschikt voor verschillend niveau spelers/speelsters. 
In de laatste twee nummers wordt uitgebreid beschreven hoe je een speelplan in SA- en 
troefcontracten maakt. 
Zie onze website (www.bridgeclubwaalre.nl) kies voor Diversen en vervolgens Training.  

 


