
 

 

 

 

Wilt u leren bridgen? Dan is dit uw kans. In Ommen wordt er in januari 2018 gestart met een 
cursus ‘Bridge voor Beginners’. De cursus is bedoeld voor mensen in de leeftijd van 50 jaar en 
ouder. In een ontspannen sfeer leert u in kleine groepjes de beginselen van bridge. U leert het 
bridgen in deze cursus vooral door het te spelen. De starterscursus wordt georganiseerd door 
de Bridgeclub Ommen, 

WAAROM EEN STARTERSCURSUS BRIDGE? 

Een aantal jaren geleden is deze cursus al een keer in de regio met veel succes aangeboden. De 
cursus biedt de mogelijkheid het brein te trainen en de hersenen gezond te houden. Daarnaast 
leert u veel nieuwe mensen kennen en heeft het dus een belangrijk sociaal aspect. Uit de 
evaluatie (van een aantal jaren geleden) is gebleken dat maar liefst 80% van de deelnemers 
door deelname aan de starterscursus nieuwe vrienden heeft gevonden en daar erg blij mee is. 

WAAR EN WANNEER? 

De cursus ‘Bridge voor Beginners’ bestaat uit 12 wekelijkse lesavonden van 2,5 uur. De eerste 
les staat gepland voor dinsdag 9 januari 2018. De lessen vinden plaats in De Kern, Bouwstraat 
23, 7731 CP te Ommen en beginnen om 19.30 uur.  

KIJKAVOND 

Nog voordat de cursus in januari  begint organiseert de bridgeclub een kijkavond en wel op      
14 december a.s.  aanvang 19.00 uur. U wordt ontvangen met een lekker kopje koffie of thee. 

KOSTEN 

De kosten voor de starterscursus zijn € 8,50 p.p. per avond. Dit is inclusief begeleiding van 
professionele cursusleiders, diverse cursusmaterialen zoals een uitgebreid cursusboek en een 
Cd-rom voor oefeningen thuis. 

MEEDOEN? 

Lijkt het u leuk om mee te doen met de cursus? Aanmelden kan tot 1 januari 2018. U kunt zich 
aanmelden door een e-mail te sturen naar: ommenbridgeclub@gmail.com  of per telefoon:   
06-51223904. Voor meer info kunt u via dit e-mailadres uw vragen  stellen. 

 

DOET U MEE!, geef u op, want bridgen is leuk, gezellig en goed voor het brein. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bridgeclub Ommen 

 

 

Dit initiatief wordt ondersteund door: 

Starterscursus Bridge in Ommen 

‘’Bridgen: gezellig en goed voor de hersenen” 
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