
Beste leden van Redubeth, 

Jullie hebben ongetwijfeld  de berichtgeving van de NBB gevolgd. Het komt er kort en goed op neer dat 
er op de clubs gebridged zou kunnen worden met inachtneming van allerlei regels en voorwaarden. 
Veel hangt ook af van lokale omstandigheden en verordeningen. Kortom vele mitsen en maren. 

We hebben een enquête gehouden onder de leden en daaruit blijkt dat toch zeker de helft wel weer wil 
starten met face-to-face bridge (al dan niet onder voorwaarden).  

We hebben derhalve besloten begin oktober in het clubhuis van LST een (wekelijkse) pilot voor 10 paren 
(5 tafels) te starten met bridgen anders dan via de computer (Step Bridge), uiteraard met inachtneming 
van alle coronaregels en protocollen. De plannen over hoe we dat gestalte gaan geven is nog niet 
afgerond.  Hierover krijgen jullie binnenkort nader bericht 

De borrel eind juli op onze beoogde nieuwe locatie was een groot succes, dus we willen op veler verzoek 
voordat de weersomstandigheden echt winters worden, nogmaals een samenzijn met onze leden 
organiseren. We nodigen de leden daarom uit voor een aangeklede borrel die wederom buiten zal 
plaatsvinden, zodat we volgens de coronaregels voldoende afstand kunnen houden. De borrel vindt 
plaats op het beoogde toekomstig Redubeth clubhuis terrein (clubhuis van Stichting Let’s Stick Together, 
(LST070), Theo Mann-Bouwmeesterlaan 203, 2597 GV, Den Haag. op donderdag 17 september a.s. van 
16.00 tot 18.00 uur.  

We hopen jullie op 17 september a.s. weer in grote getale gezond en wel te mogen begroeten. Graag 
vóór maandag  14 sept a.s. opgeven of je van plan naar de borrel te komen aan redubeth@gmail.com. 
Er zijn geen kosten aan de borrel verbonden; de clubkas van de penningmeester van Redubeth zorgt 
voor de rekening. 

Wacht niet te lang met aanmelden. We rekenen op een overweldigende opkomst! 

Het bestuur van BC Redubeth 

NB We hebben met de Edwin, de beheerder van LST, afgesproken dat indien de weerstverwachting voor 

de 17e een borrel in de buitenlucht praktisch onmogelijk maakt, we het evenement 36 uur vante voren 

nog kunnen afblazen. Het is dus raadzaam om uw inbox kort voor de borrel in de gaten te houden. 
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