
              Kom bij ons bridgen  

 

Waar? 

kantine van HBC,  

Cruquiusweg 39, Heemstede  

Wanneer? 

maandagavonden  

van 19:30 tot circa 23:00 

 

IMP staat voor Inspanning Met Plezier, dus competitie waarbij de gezelligheid 
niet vergeten wordt.  
Consumpties voor sportkantineprijzen en een snack van de club. 
 

IMP zoekt nieuwe leden. Ben je geïnteresseerd, bel met Loes Jedema, tel. 023-
5331932 of mail naar loes@jedema.nl. 

 

Beginnende bridgers kunnen worden begeleid en speciaal zijn de flitslessen: elke 
maand een ½ uurtje voor het begin van de clubavond een speciale korte les van 
bridgeleraar Ron Jedema. De lesstof kan direct daarna op de speelavond in 
praktijk gebracht worden. 

 

En verder: Ruime parkeergelegenheid. 

  IMP is lid van de Nederlandse Bridgebond. 

  Zo snel mogelijk proefspelen? Neem contact op met Loes.  

  Geen partner? Loes bemiddelt. 
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