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In Memoriam 
 

Jozé Versteden 
 

Jozé is in september 1986 lid geworden van Bridgeclub Berkel-Enschot op 

het moment dat er werd gestart op de donderdagavond. In de loop der 

jaren heeft ze verschillende partners gehad. Ze heeft lang op twee avonden 

gespeeld. Toen de maandagavond stopte ging ze op dinsdagavond spelen. 

Dat was wel wat lastig omdat ze ook lid was van een damesbridgeclub die 

om de veertien dagen op dinsdagmiddag speelt. Bridge was haar grote 

passie. Ze heeft veel mensen voor het bridgespel weten te enthousiasmeren. 

Wim en ik werden, ruim twintig jaar geleden en net van de les, op een 25 

jarige bruiloft van gemeenschappelijke kennissen aan haar voorgesteld. 

Toen ze hoorde dat we konden bridgen (ja, dat dachten we) werd de agenda getrokken en zo werd onze 

eerste afspraak een feit. Waarna er nog vele zouden volgen. Maar Wim en ik waren niet de enige waar 

Jozé en Kees een vast afsprakenritueel mee hadden. Ze speelden regelmatig thuis met Gonnie en Piet 

Schalken, Albert Swaak, Hannie Deiman, Joep en Diny Verbeek, Lenie Maas, Cees en Lies Schaffelaars, 

José en Ben Wolbert om er maar eens een paar te noemen. Zo zaten hun weekenden vaak vol met 

afspraken. Tevens nam Jozé dikwijls deel aan cafédrives en speciale drives. En niet te vergeten de vele 

bridgevakanties. Jozé zocht een bridge-arrangement uit het bridgeblad uit en dat werd door een grote 

groep geboekt. Oer gezellig. Overdag ging iedereen z’n eigen gang, maar ’s avonds na het bridgen slopen 

we over de gang met een stoel, een fles en een glas richting kamer van Jozé en Kees. Daar zaten we 

dikwijls tot ’s nachts 3.00 uur. Er kwam een grote trommel Engelse drop en pakjes zoutjes tevoorschijn. 

Ze had altijd van alles bij zich. Wat hebben we een plezier gehad. Echt een leuke tijd was dat. Een paar 

keer zijn Jozé en Kees met Wim en mij samen op vakantie gegaan. Eén van de hoogtepunten, zoals Jozé 

vorige week nog memoreerde, was wel de Bridge-Elfstedentocht. Met z’n vieren vier dagen door 

Friesland toeren om daar in alle “Elfstedentocht-steden” overdag te bridgen. Riet Geerts, Johan van 

Wanrooij, Nell en Ad de Jong waren ook van de partij. Ik geloof niet dat we ooit zoveel gelachen hebben 

als toen. Mooie herinneringen om op terug te kijken. 

Jozé was buitengewoon gastvrij. Ze hield van mensen om haar heen. Ze had altijd een luisterend oor voor 

een ieder die het moeilijk had. En je kon ervan op aan dat alles wat je haar in vertrouwen vertelde niet bij 

anderen terecht kwam.  

Jozé heeft het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad. Toen haar man Kees ziek werd heeft ze hem tot 

het laatste toe thuis willen verzorgen. Wat een bijna bovenmenselijke prestatie genoemd mag worden. 

Toen ze zelf de ene operatie na de andere moest ondergaan bleef ze de vechter die ze altijd was. Maar het 

was wel duidelijk dat zij steeds een beetje van haar gezondheid inleverde. Vier weken geleden zat ze nog 

aan de bridgetafel. Die laatste paar weken ging het snel bergafwaarts. Tot het laatst toe hield zij de regie 

in handen. Toen ze voelde dat haar einde naderde schreef ze een afscheidsbrief aan de leden van BCBE, 

omdat ze iedereen graag wilde bedanken voor de fijne jaren met elkaar. Zo tekenend voor de Jozé die ik 

heb gekend. Ik heb daar enorm veel respect voor. 
 

Op zaterdagochtend 20 december 2014 is zij rustig in haar vertrouwde omgeving op 81 jarige leeftijd 

ingeslapen.  

We missen in haar een bijzondere vrouw met een groot hart en wensen haar kinderen Brigitte en Edgard, 

haar schoonzoon Peter en kleindochter Maureen veel sterkte voor de komende tijd en de verdere toekomst. 
 

Jozé bedankt voor je warmte en je vriendschap. Ik zal je missen. 
 

Loes Westgeest 
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EINDEJAARS OVERPEINZINGEN 

 

Altijd weer blij wanneer we 23 december gepasseerd zijn. De feestdagen komen er aan, leuk, maar 

met het klimmen der járen is het lengen der dágen vanaf deze datum op een of andere manier toch 

wezenlijk belangrijker. Winter, koud, donker … ondanks de feestdagen toch een sombere tijd. Dat 

op-tijd-gordijnen-dicht - open haardje - gezéllig … alsof dat iets van vroeger is. Het gaat ook zo snel! 

Of ben ik de enige die dat vindt. Het was toch niet voor niets het zonnewéndefeest? De zon, het 

voorjaar, de vernieuwde natuur, alles om weer met een schone lei te beginnen. Die lei is 

ondertussen overigens aardig versleten en er zitten krassen op die niet meer verdwijnen, hoe we ons 

best ook doen. En juist nu, nu we toch weer vol goede moed en schoon aan een nieuw jaar willen 

beginnen, zijn we ons bewust van die krassen en proberen we daarmee in het reine te komen. 

Wat hebben we gedaan? Of juist nagelaten? Wat is ons overkomen, geluk, ongeluk? Wie hebben we 

mogen verwelkomen, maar ook: van wie hebben we afscheid moeten nemen?  

 

Maar laten we niet te somber het nieuwe bridgejaar in gaan. 2014 heeft naast trieste gebeurtenissen 

- zo moeten we clubgenoten missen, waarmee en waartegen we vaak jaren gespeeld hebben - ook 

mooie dingen gebracht. Privé weet iedereen dat voor zichzelf het beste, bijv. (wéér) opa/oma 

geworden, tóch die gewenste reis gemaakt of die lang uitgestelde beslissing genomen …  

 

Op bridgegebied weten we het van elkaar, dat bindt ons in wezen toch?  

Die (wel niet altijd, vanwege een in jouw ogen onterechte degradatie … , maar toch heel vaak) 

bijzonder plezierige competitieavonden.  

De verschillende drives waar door veel leden enthousiast aan deelgenomen werd, zoals de Bert 

Schreuderdrive, de dinerdrive, de paas- en kerstdrive. En laten we vooral onze eigen Open Drive, de 

Hart van Brabantdrive, niet vergeten! 

Positief is ook dat de club na een aantal jaren van afwezigheid weer meedraait in de Viertallen-

competitie, waarvan ik hoop dat dat de komende jaren zo blijft, want dat is toch clubpromotie net 

als het Zomeravondbridge, dat afgelopen jaar zeker geslaagd mag worden genoemd. Ik heb 

overigens begrepen dat gezocht wordt naar een minder - zeg maar - gehorige uitspanning. Ik ben 

benieuwd en verheug me er zeker op om dan weer van de partij te zijn. 

 

De club werd ook wat “digitaler”. Nu vrijwel iedereen over internet beschikt, kan de berichtgeving 

sneller en directer dan vroeger toen we het deden met die ouwe, vertrouwde Uitkomst en wekelijkse 

meldingen op de competitieavonden. Wij, als redactie, maken daar ook graag gebruik van zoals u 

hebt gemerkt: de geboorte van het Aan-signaal was enkele weken geleden een feit. De redactie gaat 

er elke week weer voor en hoopt dat leden er in mee willen gaan door eveneens gebruik te gaan 

maken van dit medium: hebt u wat te melden, gewoon doen! Het wordt door iedereen gewaardeerd! 

 

Rest de redactie alleen nog u allen een fijn bridgejaar toe te wensen en vooral een jaar in goede 

gezondheid, dan doet dat keertje degraderen er niet toe, laten we wel wezen. 

 

Alle goeds voor 2015 
 

Namens de redactie,  

Dirruk  

 

 

 

HERVATTING WINTERCOMPETITIE 

Dinsdag 6 januari en donderdag 8 januari 2015 pakken we de competitiedraad weer op. 


