Vereniging van BridgeDocenten

Docentencommissie

UITNODIGING
7 februari 2013
Beste Vlaamse collega bridgedocent

Op zondag 7 april a.s. organiseert de Vereniging van Bridge Docenten (VBD) in
samenwerking met de Docentencommissie van de VBL in Antwerpen een kaderdag over
leermethoden, die leergericht bridgeles geven actief ondersteunen.
De VBD organiseert elk jaar een kaderdag en een docentendag als ontmoetingsplaats voor
bridgedocenten om kennis te nemen van en te discussiëren over actuele ontwikkelingen op
het gebied van het bridgeonderwijs.

Programma VBD-kaderdag Antwerpen

Zondag 7 april 2013, Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, Antwerpen
10:00
10:30
10:40
10:50
12:00
12:30
13:30
14:00
14:30
14:45
15:15
16:00

Ontvangst met koffie/thee
Mijn VBD, Pem Kubbe, vz. VBD
Kaderdag in Antwerpen, Leo Hellemans, vz. Docentencommissie
Leergericht bridgeles geven in de praktijk, Martin Slagmolen
Presentatie Contract, Jacques en Heleen Barendregt
Lunch
Presentatie Berry Westra: Berry’s internet club, Bridge in een Filts
en Startersbridge
Presentatie Begin met Bridge, Sietze van den Honing en Kees Ooijevaar
Pauze
Presentatie Van Start tot Finish, Ton Schipperheyn en Henk Slagmolen
Forumdiscussie met alle auteurs o.l.v. Pem Kubbe
Napraten met drankje aan de bar

U kunt u zich inschrijven door € 15,00 over te maken op
• Bankrekening 108266 (IBAN: NL65INGB0000108266 en BIC: INGBNL2A)
t.n.v. Vereniging van BridgeDocenten te Aalsmeer o.v.v. Kaderdag Antwerpen.

Deelnemers aan deze kaderdag krijgen teven het gratis lidmaatschap van de VBD
voor het jaar 2013 aangeboden. Als VBD-lid ontvangt u onder meer 10x per jaar
onze nieuwsbrief met actuele wetenswaardigheden en een uitnodiging voor onze
regionale docentendagen in het najaar en krijgt u toegang tot het afgeschermde
gedeelte van onze website www.bridgedocent.be met daarop het archief van onze
nieuwsbrieven en de Docentenwijzers van de afgelopen jaren.
.

Parking. Achteraan het Huis van de Sport is een grote parking. Die is bereikbaar via de Wijnstraat, dat is
een zijstraat van de Boomgaardstraat (huis nr.54 op de hoek). Halfweg rechts in de Wijnstraat is een
doorgang naar deze parking. U kun vanaf de parking rechtstreeks het Huis van de Sport betreden via de
achteruitgang van het gebouw.

