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Actuele ledeninformatie juni 2019. 
 
Beste leden, 
 
De komende 2 maanden breekt voor veel mensen de vakantieperiode aan. Onze activiteiten zoals het fietsen en het 
eetpunt gaan gewoon door in deze maanden. De fietsdata zijn 16 juli en 13 augustus. 
Voor het eetpunt kunt u terecht op 9 en 23 juli en 6 en 20 augustus bij “De Oude Smidse”.  
 
Verder zal op 10 september de halve dagtocht (middagreis) plaatsvinden. De uitnodiging hiervoor treft u aan bij het 
magazine van augustus. Noteert u deze datum alvast?  
 
De themamiddag met als thema “Positieve Gezondheid” zal plaatsvinden op 9 oktober. Ook deze datum kunt u alvast 
noteren. Meer informatie volgt na de vakantieperiode.  
 
 
 

 
Cursus bridge voor beginners 

bij de bridgeclub Never Down Leudal. 

Bridge is voor jong en oud en iedereen kan het leren. De basisregels zijn simpel, maar het spel heeft een geweldige 

diepgang, waardoor het jaar in jaar uit een uitdaging blijft. Omdat je steeds tegen andere tegenstanders speelt, is 

bridge een sociale sport. Je ontmoet veel verschillende mensen en je kunt het overal en tegen iedereen spelen. 

 

Bridge is een hobby voor het leven! 

 

In september 2019 start de bridgeclub Never Down Leudal een beginnerscursus bridge 
voor alle geïnteresseerden op hun “thuishonk” in het trefcentrum Aldenghoor in Haelen. 
De cursus wordt verspreid over 12 dagdelen en de kosten zijn € 80,00 inclusief theorieboek Bridge 1. 
 
Wilt u leren bridgen en daarna tevens kennis maken met onze gezellige bridgeclub? Binnen onze bridgeclub worden 
nieuwe leden speciaal begeleid. Maak gebruik van deze unieke gelegenheid!  
 
Voor meer informatie en/of aanmelden, kunt u contact opnemen met: 
Loes Hommen 0475-493116 of via de mail: bridgecursusneverdownleudal@outlook.com.  
 

Een waarschuwing is op zijn plaats: Bridge is verslavend leuk! 

www.nbbclubsites.nl/club/23036 
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