
Beste bridgevrienden 

 Op 13 maart jl. moesten we zo plotseling stoppen met de bridgemiddagen en voorlopig zullen we die 

niet op kunnen starten. Wij, als bestuur, missen de gezellige middagen en dat zal voor iedereen 

gelden! Wij hopen dat iedereen nog gezond is en een manier gevonden heeft om toch zo goed 

mogelijk om te gaan met het missen van de sociale contacten en activiteiten, die we zo normaal 

vonden!  We wensen iedereen daarvoor goede moed. 

De competitie van 2019-2020 kunnen we niet afmaken.  

We waren ergens in ronde 4 blijven steken, daarom zal de eindstand van ronde 3 bepalend zijn voor 

de lijn waarin gespeeld zal worden wanneer de competities weer opstarten. Aan de hand van deze 

eindstand zijn ook de kampioenen bepaald.                                                                                       

Clubkampioenen van het speelseizoen 2019-2020 werden op dinsdag het paar Marian Ganzevles en 

Janny de Jonge. Op vrijdag Gijs-Jan Baardman en Ben de Jonge. Slemkampioenen van de dinsdag zijn 

Ina Faber en Greet Juffer, van de vrijdag Dirk van Breenen en Piet Schagen. 

Bij de eerste gelegenheid dat we bij elkaar kunnen zijn, zullen we er aandacht aan besteden. Vanaf 

deze plek felicitaties voor alle kampioenen!  

Wanneer we weer bij elkaar kunnen komen is nog onduidelijk.  Vóór september zullen we so wie so 

niet gaan spelen. 

Op dit moment moeten wij in ieder geval wachten tot de Gemeente Rhenen toestemming geeft om 

het Dorpshuis weer open te stellen. Wij denken als bestuur na over de omstandigheden waaronder 

we weer verantwoord kunnen bridgen en zijn daarvoor ook in overleg met het Dorpshuis. De 

Vereniging Vrienden Dorpshuis Achterberg moet omschrijven met welke maatregelen openstelling 

mogelijk is en nagaan welke vrijwilligers weer actief willen zijn. 

Wanneer over al deze zaken meer duidelijkheid is, zullen we met voorstellen komen om te kunnen 

bridgen onder de dan geldende voorwaarden. 

Voor nu een hartelijke groet,  
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