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Nieuwsbrief voor de verenigingen bij 

Denksportcentrum de Lombard (DDL)  

- Februari 2020 
 

Zet het in uw agenda: zondag 3 mei 

afscheidsdrive Roefi  

Per 1 mei gaat Roefi weg bij 

Denksportcentrum de Lombard. Roefi heeft 

hier ruim 12 jaar Sociëteit de Lombard met 

veel inspiratie, veel gezelligheid en vooral 

enorm veel bridgekennis en bridgeplezier 

vorm gegeven. Dat kunnen we dus niet 

onopgemerkt voorbij laten gaan! We 

organiseren een feestelijke afscheidsdrive 

voor Roefi op zondagmiddag 3 mei. Je kunt 

je vanaf nu daarvoor inschrijven; zie 

hiervoor de uitnodiging op de laatste pagina 

van deze nieuwsbrief. 

 

Nieuwe bedrijfsleider 

We zijn blij dat we Wendy Rosman als 

nieuwe bedrijfsleider met haar compagnon 

Alex Fortes kunnen verwelkomen. Wendy 

en Alex beginnen op 1 mei 2020, maar u 

zult hen vast een keer eerder tegenkomen 

op de Lombard. We wensen hen beiden 

veel succes en plezier toe met hun nieuwe 

job!  

Veel dank aan de leden van de 

sollicitatiecommissie die het proces van 

werving en selectie met goede 

voorbereiding en verschillende 

gespreksronden op goede wijze heeft 

doorlopen. Wendy en Alex hebben geen 

bridge achtergrond. Daarom zullen we 

komende tijd extra aandacht besteden hoe 

we de huidige activiteiten buiten de clubs 

zo goed mogelijk kunnen continueren.    

 

Wendy en Alex stellen zich voor 

Hallo iedereen die is aangesloten op de 

nieuwsbrief van Denksportcentrum de 

Lombard. Wij willen ons graag aan jullie 

voorstellen als de nieuwe horecacrew op 

het Denksportcentrum. Wij (Wendy 48 jaar 

en Alex 52 jaar) bridgen of schaken zelf 

niet, maar kijken er enorm naar uit om de 

horeca en alle aanverwante zaken voor 

jullie te gaan verzorgen vanaf 1 mei. Wij 

zijn al jaren een vast koppel, zowel zakelijk 

als privé, en met die verbondenheid zijn wij 

ervan overtuigd dat De Lombard weer jaren 

vooruit kan en willen wij ons steentje 

bijdragen dat jullie met veel plezier jullie 

sport kunnen blijven uitoefenen.  

Hospitality staat bij ons hoog in het 

vaandel, wij hebben veel ervaring opgedaan 

in tal van verschillende vormen o.a. horeca, 

bruiloften organiseren, muziek 

evenementen, seminars, vergaderingen, 

diners verzorgen etc. Als iedereen het naar 

zijn zin heeft gehad is onze avond ook 

goed!  

Wij willen ons inzetten om de Lombard 

verder uit te bouwen. Dat zal niet van het 

ene op het andere moment gerealiseerd 

zijn want het is iets wat wij met elkaar 

moeten gaan doen. Wij hebben er ideeën 

over maar ook jullie input is voor ons heel 

belangrijk. Obstakels zijn er om te 

overwinnen, dus laten we ervoor zorgen dat 

we alles gezamenlijk oplossen zodat we 

allemaal nog jarenlang onze hobby kunnen 

blijven uitoefenen binnen De Lombard.  

Wendy en Alex   

 

 
 

Blinde Bierproeverij op 11 maart  

We hebben intussen drie concurrerende 

offertes voor het bier. Wil je meebeslissen 

over welk pils we op de tap krijgen? Doe 

dan mee aan de blinde bierproeverij op 11 

maart van 18.30 uur tot 19.30 uur op de 

Lombard. Natuurlijk zien we graag dat de 

echte bierkenners of liefhebbers meedoen. 

Deelname is gratis, maar er is beperkt 

plaats. Meld je dus van te voren aan bij 

Otto met een mailtje aan 

secretaris@denksportcentrumdelombard.nl  

 

Opheffen rookruimte vanaf april 

Zoals bekend is het bij wet inmiddels niet 

meer toe gestaan om een rookruimte te 

hebben. Dit past binnen steeds meer 

maatregelen om het roken te ontmoedigen. 
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We hebben weinig keus … vanaf april gaat 

de overheid strenger controleren, zo is 

aangekondigd. Daarom zullen we in april de 

rookruimte als zodanig sluiten. Rokers 

kunnen aan de grachtkant van de straat 

hun pafje doen of aan de achterzijde van 

het pand (maar niet naast de deur!), we 

duimen voor altijd goed weer! Zoals bekend 

leidt roken gemakkelijk tot klachten bij 

buren of mede leden. Laten we er met 

wederzijds begrip mee omgaan!  

 

Vrijwilligerspool 

Gelukkig beschikken we over een groeiende 

groep vrijwilligers, zowel bij de 

spelactiviteiten als voor het onderhoud. Dat 

maakt het vrijwilligerswerk fijner, je weet 

dat je altijd een back-up hebt. Heb je er al 

telkens even aan gedacht, ik wil wel wat 

doen, wat is er nodig? Meld je aan bij Otto 

of Leo of een van de andere bestuursleden. 

 

Nieuwe beginnerscursus van start 

Na een succesvolle campagne ‘Iedereen 

kan leren bridgen’, opgezet door Digna 

Lievaart, hebben maar liefst 30 mensen de 

2 proeflessen gevolgd, waarvan uiteindelijk 

22 cursisten zich hebben aangemeld voor 

de beginnerscursus.  

De introductielessen waren simpel van 

opzet.  

Les 1: ‘De basisregels’  

Les 2: ‘Speltechniek en aansluitend een 

toernooi’ (met en zonder troef). 

Via mail konden mensen zich bij mij 

aanmelden: 

‘Ik ga door!!’  

‘Mede door jouw presentatie en 

enthousiaste uitleg heb ik er zin in om aan 

de cursus bridge te beginnen.’ 

‘Ik ben enthousiast geworden door de 

proeflessen en meld me graag aan voor de 

bridgecursus.’ 

...waren enkele kreten die ik heb 

ontvangen. Echt leuk! 

 

Natuurlijk probeer je met deze 

introductielessen een tipje van de sluier op 

te lichten en de sfeer was gezet. Simpelweg 

omdat mijn motto is: “Kennis overbrengen 

is één ding, enthousiasme overbrengen is 

mijn ding” 

 

Franka van Tuil 

Kunst aan de wand 

Afgelopen januari was het alweer de 5e 

exposant aan de wand! Paul Ham is op 

bijgaande foto bezig de juiste plekken te 

vinden samen met Nico Kervezee, lid van 

Never Down, kunstenaar en onze adviseur 

voor de exposities.  

 

 
 

We zijn altijd op zoek naar “de goede 

amateur” die voldoende werk heeft om de 

bovenverdieping van tijdelijke kunst te 

voorzien. Voor de exposant is het vaak ook 

een fijne gelegenheid om zijn werk eens in 

een fijne omgeving te laten zien aan 

familie, vrienden, kennissen, soms 

zakenrelaties. De exposanten kunnen gratis 

exposeren, zorgen zelf al of niet voor 

verzekering en kunnen ook iets verkopen 

voor een schappelijke prijs (hun profiel en 

prijslijst hangt in de zaal).  

 

Als je iemand kent, of zelf iemand bent die 

hiervoor misschien in aanmerking komt kun 

je contact opnemen met Leo van der Burg 

op 0612341319 of 

l.van.der.burg@kpnplanet.nl.  

 

Bijgaand vind je wat informatie over Paul 

Ham. 

 

Paul Ham is 61 jaar en geboren en getogen 

in Rotterdam en heeft zijn jeugd 

doorgebracht in zijn ouderlijk huis op de 

Essenburgsingel. Paul heeft de middelbare 

school doorlopen op het Emmaus College in 

de Breitnerstraat en vervolgens gestudeerd 

in Delft en Rotterdam. Hij is getrouwd in 

1991 en heeft drie volwassen kinderen. 

Vijftien jaar geleden is hij begonnen met 

schilderen “om ook andere gedeelten van 

de hersens te activeren” en heeft les 
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genomen bij Leo de Koning bij de SKVR. 

Inmiddels heeft hij een ontwikkeling 

doorgemaakt en een aardige verzameling 

schilderijen gemaakt. Paul schildert in 

olieverf en heeft een voorkeur voor 

landschappen. Diepte, kleur en licht zijn 

kenmerkende aspecten in zijn 

schilderijen.  Contactgegevens: Paul Ham 

Email: paulvm.ham@gmail.com; 

tel: 06-53853379 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het DDL bestuur 

Het DDL bestuur bestaat uit Barbara Knol 

(vz), Otto van Zelm van Eldik (secr), Jasper 

Williams (penningmeester), Anneke van der 

Meer, Simon Matthijssen, Johan van Putten 

en Wouter Scheffer. 
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Uitnodiging afscheidsfeest Roefi 

  

Per 1 mei gaat Roefi weg bij Denksportcentrum de Lombard. Roefi heeft hier ruim 12 jaar 

Sociëteit de Lombard met veel inspiratie, veel gezelligheid en vooral enorm veel bridgekennis 

en bridgeplezier vorm gegeven.  

Nu hij weg gaat willen we op 3 mei as een mooi afscheid vieren, met – hoe kan het ook anders 

– een bridgedrive! We willen graag dat het een mooi afscheid wordt met veel bridge, 

herinneringen en toespraken en ook: een mooie (geldelijke) bijdrage aan Roefi. Er is een 

kleine feestcommissie die samen met het bestuur van DdL dit feest organiseert.  

Het programma ziet er als volgt uit.   

Inloop: 12.30 uur, start bridgedrive: 13.00 uur. 

Er wordt gespeeld in 10 rondes van 2 spellen spelen, met de volgende indeling:   

a)      Een of meer parenlijnen, waar Roefi zelf niet in speelt 

b)      Een individuele lijn waar Roefi zelf ook speelt; hij wisselt hierbij steeds van 

partner (krijgt in totaal dus 10 partners) 

De organisatie van de bridgedrive ligt in handen van André Steffens.  

Inschrijven kan vanaf nu met een mail aan Andre Steffens: aner.steffens@outlook.com 

Graag vermelden of je in de individuele lijn speelt of in de parenlijn. Bij het laatste graag ook 

je partner vermelden. 

Je inschrijving is definitief na betaling op de bankrekening van Stichting Denksportcentrum de 

Lombard: NL12 SNSB 0706 1472 35 onder vermelding van afscheid Roefi. 

Voor de parendrive zijn de bijdrage aan de kosten € 5,-- per persoon (inclusief hapjes verzorgd 

door Jaco Oomen en een glas bubbels), voor de individuele drive € 10,-- pp en als je één van 

de 10 bridgepartners van Roefi wilt zijn, betaal je € 50,--. Inschrijving geschiedt in volgorde 

van opkomst. Op dit moment denken we aan max 100 deelnemers.  

Een grotere bijdrage is zeker mogelijk, want al het inschrijfgeld boven de € 5,- vormt een 

cadeau voor Roefi. Daarnaast zullen er per vereniging nog mogelijkheden zijn om een extra 

financiële bijdrage te organiseren en staat er ter plekke ook nog een “spaarvarken” klaar.  

We denken de bridgedrive om een uur of 5 af te sluiten waarna we het glas op Roefi zullen 

heffen. Ook de schakers en degenen die niet willen bridgen kunnen dan aanhaken en zullen we 

Roefi toespreken en cadeaus geven.  

Wil je graag iets zeggen of heb je andere vragen:  

Ellen van der Werff, 06 51056224, ellenvdwerff@gmail.com 
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