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Persbericht 

 

 

Op 16 augustus 2017 is de Stichting Bridgestad Hengelo officieel opgericht. De 

Stichting heeft als doel het bridgen in en rond Hengelo te bevorderen en de bridge-

populatie in de komende jaren te vergroten. De Stichting kon tot stand komen 

dankzij de prima samenwerking tussen vijf Hengelose bridgeclubs onder het motto: 

samen bereik je meer. Die samenwerking is nu met een notariële akte bestendigd.  

 

Om de (ambitieuze) doelstelling te bereiken ontwikkelen wij verschillende 

activiteiten. Zo bieden wij op verschillende tijdstippen VIER beginnerscursussen aan, 

een uitdaging aan alle kandidaat-bridgers in de regio. Die cursussen staan onder 

leiding van gekwalificeerde en ervaren docenten. Voor deze lessen hebben wij ons 

verzekerd van de medewerking van de docenten Anneloes Dijk, Riet Kuipers, Claudia 

Nijmeijer en Leo Vrielink. 

 

Wij bieden in aansluiting op onze cursussen ook het spelen in een gezellige 

beginnersclub met de naam De Nieuwe Lichting (DNL) aan. Daar kunnen nieuwe 

bridgers zonder stress en met deskundige begeleiding oefenen in het spelen van 

bridge in clubverband. Doorstroming naar een echte club is daarna weer het vervolg. 

Voorts staan er vervolgcursussen en een practicum voor gevorderde bridgers op het 

programma.  

 

De Stichting richt zich met diverse activiteiten op bridgers van allerlei niveau en 

ervaring. Naast de cursussen en de beginnersclub werken wij samen met andere 

organisaties en organiseren wij zelf ook leuke toernooien en drives. Wij noemen: het 

Open Kampioenschap van Hengelo, de Ladies Only-drive,  het Familie- en 

Vriendentoernooi. Wij werken samen met andere organisaties, zoals de Stichting 

Kroegenbridgetocht Hengelo, Het Denksportcentrum, de twee Bornse Bridgeclubs en 

-uiteraard- de Nederlandse Bridgebond.   

 

Voor alle nadere informatie: zie de onderkant van deze brief. Ook kunt u bellen naar 

06-51383923.  

 

Voor de Stichting Bridgestad Hengelo,  

Hans van Dam 

(voorzitter) 

 


