
Activiteiten

11 september

Start zondagdrives

17 september

NK Schaken speciale doelgroepen, 1

1 oktober

KV60 bridge-toernooi

3 oktober

Start beginnerscursus Bridge

28, 29 en 30 oktober

Vaste speelmomenten vanaf

september:

Maandag:

Drive Inn Bridge (vrije inloop ook

voor niet leden) en beginnerscursus

vanaf 1 oktober aanvang 19.30

Dinsdag:

ANRB de Parel Bridge 13.30

Klaver Vier Bridge 19.30

Woensdag:

Oefenclub Bridge 13.30

Klaver Vier Bridge 19.30

Schaakstad Schaken 19.45

Donderdag:

Klaver Vier Bridge 13.30

Drive Inn Bridge 19.30

Vrijdag:

ANRB de Parel Bridge 13.30

Klaver Vier Bridge 19.30, vrije

inloop ook voor niet-leden

Zondagmiddag drive:

Op de tweede en vierde zondag van

de maand 13.30

Voor meer informatie zie onze

website

www.denksportapeldoornnoord.nl

Zomeractiviteiten 2016
In de zomer hebben in het Denksportcentrum tal van activiteiten

plaatsgevonden. Schaakstad had haar zomercompetitie, de bridgers

de zomerbridge en de oefenclub. Op 10 juli was de inmiddels

jaarlijkse Barbecue drive.

Er is veel aan gedaan om de activiteiten extra cachet te geven door

middel van hapjes en elke keer een leuke gevarieerde prijzen-tafel.

Deze inspanningen zorgden voor een zeer ontspannen en gezellige

sfeer. Bezoekers bleven langer dan normaal en ’s avonds veelal tot ver

na middernacht.

De organisatoren, wedstrijdleiders en barvrijwilligers verdienen dan

ook een groot compliment, hartelijk dank voor jullie inzet!

Het leuke van de zomeractiviteiten is dat je ook kennismaakt met

leden van andere clubs in het Denksportcentrum en met bridgers die

normaal op een andere locatie spelen of zelfs uit een heel andere deel

van Nederland komen.

Voor het denksportcentrum is het goed dat de bekendheid toeneemt.

Hopelijk resulteert dat in meer leden voor de verenigingen.

Feiten zomerperiode:

Inkomsten ruim € 500,00 per week,

Aantal bezoekers ruim 100 bridgers en gem. 30 schakers per week (juni en juli).

60 deelnemers bbq-drive.

Activiteiten (zie ook denksportapeldoornnoord.nl)

- Bridge met vrije inloop op de maandag- en vrijdagavond

- Zondagmiddagdrives elke 2e zondag in de maanden met een R

- Workshop voor denksportverenigingen “Hoe kun je leden krijgen en

houden en met welke activiteiten”

- 2e NK Schaken voor speciale doelgroepen, 17 september, organisatie

Stichting Schaakpromotie Apeldoorn

- Bridgecursus voor beginners, vanaf 3 oktober op de maandag-avond.

Voor aanmeldingen en informatie Willy Wokke, 055-5214911 (bellen na10:30) of per mail

willywokke@hetnet.nl.

- KV60 toernooi in Apeldoorn ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Klaver Vier een open toernooi op 1

oktober 2016 met een warm buffet!

- 1e eFXO Apeldoorns Weekendtoernooi, 28 – 30 oktober, organisatie Stichting Schaakpromotie Apeldoorn

Stichting Schaakpromotie Apeldoorn zou het bijzonder op prijs stellen als u een donatie zou willen doen. Elke bijdrage

is welkom! U kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL56RABO0190576499, zie ook

www.schaakpromotieapeldoorn.nl

Nieuwsbrief Denksportvereniging Apeldoorn Noord

(DVAN) SEPTEMBER 2016

Mei 2016


