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Lustrumfeest 
 

Bridgeclub Berkel-Enschot bestaat binnenkort 45 jaar. Dit lustrum zullen we niet ongemerkt voorbij 

laten gaan. 

Het bestuur heeft een lustrumfeest georganiseerd en wel op zondag 4 oktober bij Wijnkoperij Jean 

Arnaud in Tilburg. Daar heeft men veel ervaring met het huisvesten van grote feesten. Wat nog 

belangrijker is: bij Jean Arnaud liggen vele soorten wijn op ons te wachten om geproefd te worden. 

En om dat allemaal niet op een lege maag te gaan doen, hebben we tevens kaasmaker Joris 

Mathijssen uit Udenhout gevraagd om naast de wijnproeverij een kaasproeverij aan te bieden. Joris 

maakt van koemelk allerlei kazen met bijzondere smaken. 
 

We beseffen dat niet iedereen van wijn en/of van kaas houdt of dit mag hebben. Naast kaas en wijn 

worden dan ook verscheidene andere dranken en hapjes aangeboden. 
 

Tussen half 3 en 3 uur kunt u binnenlopen bij Jean Arnaud aan de Geminiweg 9 te Tilburg. Na enige 

inleidende handelingen kan de proeverij beginnen. Die duurt tot een uur of 5. 
 

De proeverij zal muzikaal worden omlijst door het New Orleans Jazz Trio “The Buddy’s”. 
 

We besluiten de feestdag met een bijzonder driegangendiner. Naar verwachting gaat iedereen om 

een uur of 8 weer huiswaarts. 
 

Alle leden van BCBE worden van harte uitgenodigd voor dit unieke feest.  

U kunt uw partner laten meegenieten en dus samen naar het feest komen. Daar vragen wij echter 

een bijdrage van € 35.-- voor. Indien van toepassing verzoeken wij u dit bedrag over te maken op 

rekening NL65 RABO 0106 8564 13 t.n.v. BC Berkel-Enschot. 
 

Ten behoeve van de planning hebben wij een inzicht nodig in het aantal personen dat ons feest zal 

meemaken. Wij verzoeken u dan ook uw komst per e-mail kenbaar te maken: ruudkon@ziggo.nl. 

Indien van toepassing met vermelding van uw mee-feestende partner, die geen lid is van onze club. 

Indien mailen een probleem voor u is, kunt u onderstaand inschrijfstrookje invullen en inleveren bij 

een van de bestuursleden. 

 

Graag tot ziens op ons lustrumfeest! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur van Bridgeclub Berkel-Enschot 

 

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

 

Inschrijfformulier Lustrumfeest zondag 4 oktober 2015 

Naam lid:  ..…………………………………………..………………………………. 

Naam partner:  ………………………………………………….……………………. Lid: Ja/Nee* 

(* Doorhalen wat niet van toepassing is) 


