Geslaagde eerste editie van
De Groeëte Bookend Battle

Zaterdag 24 augustus hebben 125 deelnemers
meegespeeld met De Groeëte Bookend Battle, een
initiatief van Boekend Events en Framboos Events.
Tijdens deze dorpsquiz kregen 13 teams van 6 tot
12 personen een 100-tal opdrachten voorgeschoteld.
Het team wat binnen de speeltijd de meeste punten
haalde, won het spel.

De Groeëte Bookend Battle startte om
18.00. Vanaf dat moment konden de teamcaptains hun opdrachtenboek komen ophalen bij Hotel Maashof. De teams kregen
vervolgens tot 23.00 de tijd om zoveel
mogelijk opdrachten in dit boekje uit te
voeren. Deze opdrachten liepen uiteen
van het bouwen van een kaartenhuis tot
een rondleiding in Museum van Wasrol

tot DVD, en van een eendjesrace in de
Noordervaart tot het verzamelen van zoveel mogelijk verschillende producten voor
€1,67 bij de lokale supermarkt.
De komende maand gaat de organisatie
zich bezig houden met het nakijken van
alle vragen en opdrachten. De uitslag
wordt bekend gemaakt op het festival La

La Boekend op 28 september. Het prijzengeld wordt gedoneerd aan een goed doel,
gekozen door het winnende team.
De reacties na afloop waren uitsluitend
positief en daarom is een tweede editie
aangekondigd. Deze tweede editie van De
Groeëte Bookend Battle vindt plaats op 29
augustus 2020.
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Binnenkort start bridgeclub HoutBlerick weer met diverse bridgecursussen. In tegenstelling tot eerdere
cursussen worden vanaf dit jaar de
lessen gegeven in kleine groepen
van 4 tot 5 deelnemers zodat inhoud
en tempo afgestemd kunnen worden
op de groep.
Op de eerste plaats zijn er de beginnerscursussen, voor mensen die
kennis willen maken met bridgen
en de beginselen van dit boeiende
kaartspel .
Daarnaast worden er ook in kleine
groepen vervolgcursussen gegeven, waarbij het mogelijk is om de
precieze inhoud of onderwerpen in
onderling overleg met de docent af
te stemmen.
Deze cursussen beginnen eind september en bestaan uit 10 lessen.
De kosten bedragen € 65 per deelnemer. In principe worden de cursussen gegeven bij de deelnemers
thuis. Andere afspraken zijn uiteraard mogelijk.
Om in te schrijven of voor verdere
informatie kunt u contact opnemen
met Ronald Traa van Bridgeclub
Hout-Blerick, tel. 06-81148882,
email rjtraa@kpnplanet.nl

Na de beginnerscursus
kan men eventueel instromen in een beginnersgroep op woensdagmiddag of donderdagavond bij
Bridgeclub Hout-Blerick,
waar men onder begeleiding vertrouwd wordt

gemaakt met het clubbridgen.
De bridgeclub Hout-Blerick
speelt iedere dinsdagmiddag om 13.30 uur, woensdagmiddag om 13.30 uur
en donderdagavond om

19.30 uur in activiteitencentrum
“Zalzershaof”
in Hout-Blerick. Voor informatie over Bridgeclub
Hout-Blerick zie onze website www.bchb.nl of tel.
077-3822009

