
  

Uitnodiging deelname aan diverse drives 
voor de zomer 2017 

 

April 2017 

 

Beste bridgers van de bij het District Leiden en omstreken aangesloten clubs, 
 
Hierbij ontvangen jullie een overzicht van de komende drives georganiseerd in het district door 
diverse verenigingen voor de zomer. Tevens een oproep voor het begeleiden van bridgers in 
Schouwenhove. Extra informatie ook te vinden op of via de site van ons district. 

 

DRIVES 
 

LENTEDRIVE, Bridgeclub Nieuwkoop (22 april) 

Ontvangst:        Tussen 8.45 tot 9.15 uur melden in de zaal Rank, 
Reghthuysplein 19, 2421 BE Nieuwkoop, tel. 0172-571955 

Aanvang: 9:30 uur 

Plaats: Diverse locaties in Nieuwkoop 

Inschrijving: tot 16 april Martin Remeeus, Meerval 2, 2421 JH NIEUWKOOP, 
E-mail: marcor@casema.nl of door het inschrijfgeld over te maken op 
IBAN nummer NL54INGB0009673634 t.n.v. A. Thoma, 
o.v.v. ‘Lentedrive’ en de namen van het deelnemende bridgepaar. 

Kosten: € 45 per paar, incl lunch 

Informatie: Martin Remeeus, tel. 0172 -572447 - mob. 06- 50850410 
 

 

ORANJEDRIVE, Leiderdorpse Bridgeclub (23 april) 

Aanvang:        13:00 uur 

Plaats: LBC, Berhardstraat 1 Leiderdorp 

Inschrijving: Op het inschrijfformulier op de club, via telefoon: 06 20219156, 
of via e-mail: macdevrind@gmail.com of  jo.renqvist@planet.nl 

Kosten: € 6 per paar. 

Informatie: zie flyer 
 

 

KATWIJKSE STRANDDRIVE, Bridgeclub De Brug (13 mei) 

Aanvang:           10:30 uur 

Plaats: Verschillende locaties aan het strand van Katwijk 

Inschrijving: Via het deelnameformulier op de webpagina  www.katwijksestranddrive.nl 

Kosten: € 65 per paar op gironummer NL31 INGB 0007232267 
t.n.v. Commissie Stranddrive te Katwijk. 

Informatie: www.katwijksestranddrive.nl  
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JUBILEUMDRIVE, RookvrijTroef (20 mei) 

Ontvangst:          Vanaf 09:30 uur 

Aanvang: 10:00 uur 

Plaats: Chinese Palace Alphen aan den Rijn 

Inschrijving: Stuur een e-mail met uw gegevens aan m.ovink@post.com of door betaling 
op bankrekening NL50 INGB 0007459778 ovv Jubileumdrive RVT. 

Kosten: € 45 per paar, incl lunch. 

Informatie: https://www.nbbclubsites.nl/club/9047/pagina/801412  

 

 

FIETS-KROEGEN-BRIDGEDRIVE, Bridgeclub De Schelft (25 mei) 

Ontvangst:         Wedstrijdbescheiden tussen 9.30 en 10.00 uur op te halen bij: 
Hotel van der Geest, Zeestraat 7a in het centrum van Noordwijkerhout. 
Tel.0252-372306 

Aanvang: 10:30 uur 

Plaats: 5 locaties in Noordwijkerhout, huren fiets, of vervoer per auto is mogelijk 

Inschrijving: mailen naar: terheide-vrolijk@ziggo.nl 

Kosten: € 55 per paar, incl lunch, betaling voor 15 mei op bankrekening 
NL88 RABO 0346940117 t.n.v. BC De Schelft o.v.v. uw naam, naam partner. 

Informatie: tel. 0252-374218 - 0610834531 
 

 

VEENSE HORECA BRIDGEDRIVE, Bridgeclub Alkmade (3 juni) 

Ontvangst:       9:30, - 10:15 Café De Pepersteeg, Noordeinde 167, Roelofarendsveen 

Aanvang: 10:30 uur 

Plaats: Diverse locaties in Roelofarendsveen 

Inschrijving: mailen naar: veenbridge@gmail.com 

Kosten: € 48 per paar, incl. lunch - betaling op NL30 RABO 0380402378 
tnv B. Bloemen o.v.v. uw inschrijfnummer. 

Informatie: www.nbbclubsites.nl/club/9004 of via Ben Bloemen: 06-51053146 
 

 

KAAGDRIVE, Warmonder Bridgeclub (26 juni) 

Aanvang: 20:00 uur 

Plaats: Dekker Sporthal, Veerpolder 14, Warmond 

Inschrijving: t/m 21 juni per email aan marijke.van.leenen@hccnet.nl 
indien lid van de NBB, lidnummer vermelden 

Kosten: € 12,50 per paar 

Informatie: marijke.van.leenen@hccnet.nl  

 

 

OPROEP 
 

In Schouwenhove, in Leiden, wonen ruim 200 mensen, waaronder een aantal bridgers. Zij 
kunnen om fysieke redenen niet meer naar een vereniging, maar willen toch graag bridgen. 
 
Er wordt gezocht naar begeleiders voor bridge, dit hoeft geen wedstrijdleider te zijn, enige 
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kennis van wedstrijdschema’s en handmatig uitrekenen is al voldoende. 
Er wordt gebridged op dinsdagmiddag, van 13.30 tot 17.00 uur. 
Er is geen computer en er zijn dus ook geen scorekastjes. U krijgt een kleine vergoeding. 
 
Geïnteresseerde kunnen contact opnemen met Annelies de Koning, directeur van 
Schouwenhove. (email: a.dekoning@schouwenhove.nl ; tel. 071 5312021) 

 

 

Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u lid bent van District Leiden e.o. 
Via mijnNBB kunt u zelf beheren welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen. Dat is de enige plek waar u uw 

voorkeur over het ontvangen van nieuwsbrieven naar eigen wens kunt instellen. 
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar secretaris@bridgedistrictleiden.nl. 
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