nieuwsbrief, 5 juli 2016

NEEM OF GEEF EEN ABONNEMENT OP IMP
HET PERFECTE BRIDGECADEAU!
HET HART VAN DUTCH DOUBLETON
De 1klaveren opening is het hart van Dutch Doubleton; lees de mini-serie door
Joris van Lankveld. De hele wereld volgt de US Team Trials met argusogen; Huub
Bertens en Jan van Cleeff doen verslag. En wat deed Marion Michielsen in
Medellin, tot voor kort vooral bekend als centrum van Colombiaanse drugskartels?
Dit en nog veel meer komt u tegen in de komende aflevering van Bridge
Magazine IMP, verschijning 15 juli 2016. Gun u zelf of een andere bridgeliefhebber het beste dat bridge heeft te bieden en neem of geef een ABONNEMENT
op IMP.
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Zaterdag 13 aug.: Gemengde paren, Zondag 14 aug.: Butler
Zaterdag 20 aug.: Viertallen, Zondag 21 aug.: Open paren
Al deze 4 toernooien: 13.30 - 16.45 zitting 1, 16.45 - 17.45 buffet
17.45 - 21.00 zitting 2 met aansluitend prijsuitreiking
Woensdag 17 en donderdag 18 aug.: KO paren, Aanvang 19.45 u.
Vrijdagavond 19 aug.: Pro Am, Aanvang 18.00 u., na afloop
Indische Rijsttafel.
Inschrijven: www.sbsbridge.nl - Minimum leeftijd 18 jaar
De countdown naar de start van The Hague Bridge Experience is begonnen. De inschrijving sluit 7
augustus. Vooraf inschrijven is in verband met beperkte deelname noodzakelijk. Dus voorkom teleurstelling en
schrijf nu in. Het Marriott hotel in Den Haag, stelt kamers beschikbaar voor slechts € 87,50 per nacht. Vermeldt
bij het boeken dan wel The Hague Bridge Experience. Graag tot ziens in augustus!

LAAT ZIEN WAT JE IN HUIS HEBT!
Jerry, jouw kennis in ICT, biedt jou het platform te laten
zien wat je in huis hebt. Jerry biedt vrije ruimte artikelen
en blogs over ICT te publiceren en om te leren. Jerry kan
jou op weg helpen naar een nieuwe ICT-baan of freelance
ICT-opdracht. Kom naar Jerry.nl, kijk rustig rond, lees de
artikelen en publiceer zelf ook. Laat zien wat je in huis
hebt! Volg Jerry ook op Twitter: @jerrydte
Deze IMP nieuwsbrief wordt verzonden naar ruim 5.000 bridge-emailadressen. Stuur hem door naar uw bridgevrienden!
Voor plaatsen van bridgenieuws of advertenties kunt u contact opnemen met Jan van Cleeff: jvcleeff@xs4all.nl / 06-55834036.

