
  

NIEUWSFLITS BRIDGEDISTRICT LEIDEN E.O. 
8 maart 2022 

Open parencompetitie en HoPe-drive 
 

Beste bridgers van het district Leiden e.o., 
 
In deze nieuwsflits nogmaals aandacht voor de Open parencompetitie van ons district waarvan 
de inschrijving tot nu toe wat tegen valt. Lees hieronder wat de organisatie doet om de 
competitie nog leuker te maken. Verder wordt voor het goede doel ook weer de HoPe-drive 
georganiseerd. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Dick Kroeze 
Secretaris bridgedistrict Leiden e.o. 

 

 

Open parencompetitie district Leiden e.o. 
 

In de vorige nieuwsflits heeft u kunnen lezen over de 
Open Parencompetitie district Leiden. Helaas valt de 
inschrijving tegen. Met het aantal paren dat nu heeft 
ingeschreven, kan de competitie helaas niet doorgaan. 
We willen jullie toch allemaal uitnodigen om de 
zondagen in maart in het prachtige nieuwe 
denksportcentrum van BC Sassem Troef te komen 
bridgen. Inschrijving kan vanaf nu ook voor alle 
middagen afzonderlijk in de agenda van Sassem Troef. Per middag zijn leuke prijzen te 
winnen en worden lekkere hapjes geserveerd. Inschrijven voor alle vier de middagen blijft 20 
Euro per paar. Inschrijven per middag kan voor 3 euro per persoon per middag. 
 
Contactpersoon is Robert Cornelisse: robert.cornelisse@sassemtroef.nl, tel: 06 17556095. 

 

HoPe-drive voor het goede doel 
 

De opbrengst van de HoPe-drive komt geheel ten goede aan de 
kinderen in de hooglanden van Peru. Door Corona zijn ze al twee 
jaar niet meer naar school geweest, waardoor extra achterstand is 
ontstaan in hun ontwikkeling. Ouders kunnen vaak niet helpen, 
omdat zij niet kunnen lezen, rekenen en schrijven. HoPe heeft een 
bibliotheek opgericht in de arme wijk Villa Maria in Cusco. Hier 
krijgen elke dag 60 kinderen les. Kijk voor informatie ook op hun 
website . 
 

Op de drive worden zes ronden van vier spellen gespeeld. Er zijn prijzen en meesterpunten te 
verdienen. 

• Datum en tijd: zondag 10 april 2022 van 13:30 - 18:00 uur (zaal open vanaf 13:00 uur). 

• Plaats: Denksportcentrum LBC, Bernhardstraat 3, 2351 GG Leiderdorp. 

• Inschrijfgeld: €10,00 per persoon. 

• Inschrijven vóór 4 april 2022. 

• Aanmelden en info: Ineke Zuidam, email: zuidam0801@gmail.com, tel: 071-8884549. 
 

 

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 secretaris@bridgedistrictleiden.nl 
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