
  

Zomerdrives bij u in de buurt 

 

Beste leden van het district Leiden e.o., 
 
In de laatste Nieuwsbrief die jullie kregen stond onder meer een overzicht van de zomerdrives. Daarna 
kreeg ik mail (hoera, ik kreeg respons op mijn werk!) van teleurgestelde secretarissen die de zomerdrive 
van hun club niet in het overzicht zagen staan. Dat hebben we opgelost door de website van het district 
te actualiseren. 
 
Ga daarom naar onze website als je meer informatie wilt over de zomerdrives bij jou in de buurt. Het is 
sowieso handig om geregeld naar die site te gaan, want je vindt daar allerlei informatie over wat er 
gebeurt in ons district en bij de NBB. 
 
Het districtsbestuur en alle organiserende verenigingen hopen dat jullie massaal meedoen aan de 
zomerdrives. Ze zijn informeel, gezellig, je kunt eens met een andere partner spelen, je leert nog wat, er 
zijn vaak prijzen te verdienen en/of je kunt je plaatsen voor een (gratis!) finale. Bovendien bezorg je de 
mensen in het district die zich zo inspannen om bridge te promoten, een goed gevoel. Tot slot is het 
wellicht leuk eens te zien hoe het bij een andere bridgeclub reilt en zeilt. 
 
@Secretarissen… als jullie nóg een aanvulling of wijziging hebben op wat er nu op de site staat onder 
‘zomerdrives’, neem dan snel contact op met de beheerder van de site, Peter Jansen. Zijn mailadres is 
webmaster@bridgedistrictleiden.nl. Hij zal de wijziging dan alsnog doorvoeren. 
 
Met bridgegroet van de districtssecretaris, die je altijd kunt mailen voor tips en vragen. De volgende 
Nieuwsbrief verschijnt begin september. 
 
Truus van der Spek 
spekgvd@euronet.nl 

 

 

Deze nieuwsbrief ontvang je omdat je lid bent van District Leiden e.o. 
Via mijnNBB kun je zelf beheren welke nieuwsbrieven je wilt ontvangen. Dat is de enige plek waar je 

voorkeuren over het ontvangen van nieuwsbrieven naar eigen wens kunt instellen. 
Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar spekgvd@euronet.nl. 
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