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Beginnersbridgeclub De Nieuwe Lichting 

speelavond: donderdag van 19:30 – 22:00 uur 

www.nbbclubsites.nl/club/27039 
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BRIDGESTAD HENGELO 

 

MAAK KENNIS MET BRIDGE 
bij beginnersbridgeclub De Nieuwe Lichting

Bridge is een sociale sport. 

Speel je bij een club, dan 

ontmoet je voortdurend an-

dere bridgeparen. 

Je praat met el-

kaar, je drinkt sa-

men eens wat en 

er ontstaan nieu-

we vriendschap-

pen. Wie alleen komt, krijgt 

hulp aangeboden bij het 

zoeken van een partner. Met 

je partner maak je afspraken 

over het bieden en het spe-

len. Alles is er op gericht om 

met de zelfde kaarten beter 

te scoren dan je tegenstan-

ders. Het is dus geen geluks-

spelletje. 

 

Bridge is één van 

de populairste 

kaartspelen ter 

wereld. Zo’n hon-

derd miljoen mensen in meer 

dan honderd landen spelen 

bridge. Jong en oud, mannen 

en vrouwen, thuis of op een 

club. Omdat de basisspelre-

gels overal hetzelfde zijn, kun 

je ook op 

vakantie zo 

maar met 

een stel an-

dere enthou-

siaste bridgers 

spelen. 

 

Als u les neemt bij Bridgeclub 

De Nieuwe Lichting krijgt u 2 x 

12 bridgelessen en tegelijker-

tijd ook het lidmaatschap van 

deze bijzondere club. De the-

orie wordt afgewisseld met 

oefenspellen. Na het lespro-

gramma kan 

op de club 

meegespeeld 

worden met 

een aange-

past tempo 

en onder begeleiding  van 

ervaren bridgers. 

BRIDGECLUB DE NIEUWE LICHTING 

Cesar Franckstraat 36d, 7557 EG Hengelo   www.nbbclubsites.nl/club/27039 

BRIDGELESSEN ����-���� 
 

BRIDGELES – HOE 
GAAT DAT? 

U kunt kiezen voor 

lessen op de maan-
dag- of dinsdag-
avond. De eerste 
twee lessen zijn gratis 
om vrijblijvend kennis 
te maken. Er bestaat 

ook een mogelijkheid 
om de flitscursus te 
volgen (maatwerk). 
DNL werkt met deze 
ervaren docenten: 

• Riet Kuipers  
• Claudia Nijmeijer  
• Arthur Hollink 

De cursus wordt in 
het Denksportcen-
trum gegeven in 

twee blokken van 12 
lessen, de eerste in 
het najaar en de 
tweede in het voor-
jaar. 

Stuur een e-mail naar 

nieuwelichting@dsc-
hengelo.nl voor meer 
informatie of om u 
samen of alleen aan 
te melden. 

BRIDGE IS LEUK 

EN GEZELLIG, VOOR 

JONG EN OUD. 


