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NIEUWSBRIEF VAN BRIDGECLUB BERKEL-ENSCHOT NR. 4

DROEVIG BERICHT
Op zaterdag 20 december werden we toch nog opgeschrikt door het bericht dat ons clublid Jozé Versteden
die dag om 9.30 uur is overleden. Haar afscheidsbericht kon u in het vorige Aan-signaal lezen.
Zodra we meer informatie over de uitvaart hebben, zetten we dit op onze website www.bcbe.nl
____________________________________________________________________________________
VAN 2014 NAAR 2015
Telkens wanneer de Kerst- en Nieuwjaarsdagen dichterbij komen, beseffen we hoe snel een jaar voorbij
is. Het lijkt of het steeds sneller gaat. Heeft u dat ook? Elke keer kijken we hoopvol uit naar het nieuwe
jaar dat ons eventuele tegenslagen in het afgelopen jaar snel moet doen vergeten. Bedenk: “Het is maar
een spel”. Een beetje gezonde spanning is goed, maar je wint er geen miljoenen mee. Dus ons advies is
om er het komend jaar op de eerste plaats een gezellige clubavond van te maken. U zult zien dat u dan
meteen beter scoort. Fijn meegenomen toch?
We wensen daarom al onze leden heel gezellige dagen toe en een succesvol bridgejaar in 2015.
KERSTDRIVE 2014 (verslag door Loes Westgeest)
De zaal prachtig versierd en allemaal vrolijke mensen, ingrediënten voor een geslaagde avond. En dat
werd het op 18 december in De Schalm. Vier lijnen van twaalf feestelijk geklede paren vulden de zaal.
Loco-voorzitter Kees deed een kort openingswoord en legde uit dat we ons aan een eenvoudig
bridgesysteem moesten houden. Als ik voor mijzelf mag spreken heb ik dat eenvoudige niet kunnen
vinden. Alle truckjes om in een goed contract te komen moesten overboord. Noem dat maar simpel.
De dames van de BAC hadden hun uiterste best gedaan om het feestje compleet te maken door ons op
heerlijke hapjes te trakteren en de prijzentafel was weer een plaatje. De winnaars gingen echter deze keer
alleen met de eer naar huis. Jammer dat we niet te horen kregen wie dat waren geworden, maar de
volledige uitslag is te zien op onze website onder “Drives”, waar u tevens de foto’s kunt bekijken.
Degenen die derde, zevende en elfde werden in hun lijn mochten daarentegen aan het eind van de avond
wel een prijsje uitzoeken.
De balletjes-loterij werd gewonnen door Loes Poppelaars en Els Vermelis en als klapstuk van de avond
werden er ook nog twee dinerbonnen van Riddershoeve verloot. Netty Zwaans en Evert Cashoek waren
de gelukkige winnaars.
Na nog een gezellige nazit en uitwisseling van goede wensen ging een ieder tevreden naar huis.
SNERTWEER
Nu is het snertweer, maar als het eenmaal 4 januari is, ligt er een dik pak sneeuw en is het 5 graden onder
nul. Dan bent u écht toe aan een bord erwtensoep met roggebrood en spek. En waar kunt u dat dan beter
nuttigen dan in Boerderij Denissen? Dan kunt u gelijk weer eens een lekker potje bridgen. Dus schrijf u in
voor de snertdrive: klik rechtsonder op info op de homepage van onze website www.bcbe.nl.
TELEFOONNUMMER
Ledenlijst: Trix Zoontjens (di), de laatste twee cijfers moeten zijn . . . . . 55 i.p.v. . . . . . 35.
HERVATTING WINTERCOMPETITIE
Dinsdag 6 januari en donderdag 8 januari 2015 pakken we de competitiedraad weer op.
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