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Beste BCBE-vergaderingdeelnemer, 
 

We hebben met de contactpersoon van De Druiventros ter plaatse doorgenomen hoe we onze 

ledenvergadering van a.s. woensdag zo coronaveilig mogelijk kunnen laten verlopen. We vertellen 

je het resultaat van dit gesprek, zodat je met een gerust hart kunt komen en weet wat jij aan de 

veiligheid kunt bijdragen. 
 

Binnenkomst 

• Wie zich daar prettig mee voelt, draagt een mondkapje. 

• Je gebruikt de achteringang - bij de grote parkeerplaats - waar je je handen kunt 

desinfecteren. Dat kan ook nog eens bij de ingang van de zaal. Er staat iemand van ons klaar, om je 

de weg naar de zaal te wijzen. Je jas houd je bij je. 

• Uiteraard blijf je in alle gevallen op 1,5 meter afstand van anderen. De opstelling in de zaal 

is daar ook op ingericht. Je neemt plaats op de plek die wij je wijzen, die is voor partners anders dan 

voor eenlingen. Uiteraard ga je niet met stoelen schuiven. 
 

In de zaal 

• In de zaal wordt de ventilatie-inrichting niet gebruikt. Daardoor is het regelen van de 

temperatuur lastig. Wel proberen we zoveel als kan de ramen open te houden. Houd je daar bij je 

kledingkeuze rekening mee? 

• De vergadering heeft geen pauze; plan je nodige wc-bezoeken eromheen. 

• Iedereen zit aan een tafel, waardoor het serveren van de koffie en thee (op kosten van de 

club) en een tweede drankje (op eigen kosten) veilig kan gebeuren. 
 

Na afloop 

• Mocht je consumpties moeten afrekenen, doe dat liefst met pin en zorg er zelf voor dat er 

geen rij ontstaat. 

• Neem je alle papieren weer mee naar huis? 

• Het is weliswaar gezellig om met anderen bij- en na te praten, maar doe dat niet in of bij de 

zaal. Wie naar het restaurant wil voor een praatje en een drankje doet dat op eigen 

verantwoordelijkheid. 
 

We zijn blij dat we bij De Druiventros een situatie kunnen creëren die het verantwoord maakt dat 

we niet digitaal hoeven te vergaderen. We hopen dat alle deelnemers dat na afloop kunnen beamen. 
 

Tot woensdag! 

Het bestuur 

*** 

Ten overvloede wellicht, maar toch … 
 

Voor enkele spijtoptanten is het alsnog mogelijk de vergadering toch bij te wonen, aangezien het 

maximaal toegestane aantal niet is bereikt. Het is wel zo dat wie het eerst komt, het eerst maalt. 

Daar zal strikt de hand aan gehouden worden. 

*** 

Petje af!! 
 

Een leuk en interessant inkijkje in de Stepkamer.  Na de foto's en de uitleg in het 

Aansignaal neem ik nog meer mijn petje af voor de “bemanning” van het 

Stepkamertje. In mijn ogen meer een zenuwcentrum en soms ook wel 

crisiscentrum/commandopost, maar waar breeduit ook veel (uit)gelachen wordt. 

Ziet toch ook daar niemand!! 
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Ruud en Kees, een bridgeavond op de club leiden is hierbij vergeleken een “makkie”. Natuurlijk 

vervelend als de computer/printer het even af laat weten of een board blijkt halverwege de avond 

ineens toch maar 12 kaarten te hebben. 

Echter het bridgen op de club met zo'n 72 mensen om je heen, een file bij de bar, een paar snelle 

“pafjes” voor de deur en een kleine spits in de toiletten, met mensen die vroeg naar huis/bed willen 

en zij die nog blijven “plakken”.  Het geeft toch meer sfeer aan de speelavond. Ons “holletje” half 

onder de grond is zo vertrouwd en nu dierbaar geworden. 
 

Hopelijk weer tot gauw. 
 

Hanneke de Vries 

*** 

 

En je weet maar nooit …… (voor alle zekerheid …..) 

 

Jaarrooster Bridgeclub 

Berkel - Enschot 2020 - 2021 
week dinsdag donderdag ronde zitting 

36 Woensdag 2 september Algemene Ledenvergadering 

37 08 - 09 10 - 09 1 1 

38 15 - 09 17 - 09 1 2 

39 22 - 09 24 - 09 1 3 

40 29 - 10 01 - 10 1 4 

41 06 - 10 08 - 10 2 1 

42 13 - 10 15 - 10 2 2 

43 20 - 10 22 - 10 2 3 

44 27 - 10 29 - 10 2 4 

45 03 - 11 05 - 11 3 1 

46 10 - 11 12 - 11 3 2 

47 17 - 11 19 - 11 3 3 

48 24 - 11 26 - 11 3 4 

49 01 - 12 03 - 12 4 1 

50 08 - 12 10 - 12 4 2 

51    december: Kerstdrive 

52 Geen bridge Kerstvakantie 

53 Geen bridge Kerstvakantie 

1 05 - 01 07 - 01 4 3 

2 12 - 01 14 - 01 4 4 

3 19 - 01 21 - 01 5 1 

4 26 - 01 28 - 01 5 2 

5 02 - 02 04 - 02 5 3 

6 09 - 02 11 - 02 5 4 

7 
Geen bridge Carnaval 

Zondag 21 februari: Dinerdrive 

8 23 - 02 25 - 02 6 1 

9 02 - 03 04 - 03 6 2 

10 09 - 03 11 - 03 6 3 

11 16 - 03 18 - 03 6 4 

12 23 - 03 25 - 03 7 1 

13 30 - 03 01 - 04 7 2 

14 06 - 04 08 - 04 7 3 

15 13 - 04 15 - 04 7 4 

 april: Einddrive 

 april: Algemene Ledenvergadering 

 

----------------------------------------- 

 


