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 Triest bericht 
 Deze week bereikte ons het bericht dat de zoon van Els Vledder (Di) na een noodlottig ongeval op 
Bali is overleden. Wij wensen Els veel sterkte met dit in en in trieste gebeuren.  
 

*** 
 
 Afmelden competitieavond 
 Stuur een e-mail naar afwezig@bcbe.nl en u ontvangt vóór 17.00 u. een bevestiging van ontvangst. 

Om verwarring te voorkomen dient u zich als páár af te melden! Als u of uw partner met een invaller speelt, kunt u de naam van de invaller eveneens via “afwezig” 
doorgeven, zodat diens naam op het gidsbriefje vermeld kan worden. Ook driemanschappen worden 
verzocht door te geven welke twee leden die avond zullen spelen. 
 
 Lidblijfformulieren 
 De lidblijfformulieren zijn opgestuurd of op een speelavond uitgereikt. U kunt hierop aangeven wat 
uw plannen voor het nieuwe seizoen zijn. Verder wordt met dit formulier gecontroleerd of al uw 
gegevens nog up-to-date zijn. Bij voorkeur inleveren bij de wedstrijdleider van uw avond.  

Laatste mogelijkheid: dinsdag 26 of donderdag 28 april. 
U kunt de gegevens ook mailen naar ruudkon@ziggo.nl of het formulier opsturen naar  
 Ruud Koningen   Merodelaan 34   5062 JD Oisterwijk 
 
 Laatste competitieavond seizoen 2015 - 2016 
 Gebruikelijk is dat aan het eind van de laatste speelavond (26 en 28 april) de kampioenen van de 
betreffende avond worden gehuldigd. Fraaie bloemen en een tastbare herinnering zijn hun deel.  
Blijft u ook wat langer om dit mee te maken? 
 
 Zomeravondbridge 
 Zes maandagavonden in restaurant Riddershoeve, t.w.: 25 juli en 1 – 8 – 15 – 22 en 29 augustus. 
Wilt u weten wat verschillende deelnemers er vorig jaar van vonden? Leest U dan hun verslagen op 
de site www.bcbe.nl  zomeravondbridge (rechtsboven). 
 
 Hart van Brabantdrive 
 Eén keer in de twee jaar organiseert de club de Hart van Brabantdrive. Al drie keer een groot succes. 
Dit jaar wordt de drive gehouden in het kader van de actie Harten Troef, onder het motto:  

“Heel Holland bridget voor UNICEF”. 
We zijn verheugd dat de organisatie ervan in samenwerking met BC Alert gaat plaatsvinden. 

Zondag 9 oktober 2016 
Het inschrijfgeld bedraagt € 25.- waarvan minimaal € 2,50 ten bate van UNICEF.  
Noteer deze datum alvast in uw agenda! 
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 Start clubcompetitie 2016 - 2017 
Dinsdag 6 en donderdag 8 september 2016  

 Gehoord aan de bridgetafel 
 Eén van de koppels had geen systeemkaart, maar wilde het andere paar vooraf wel even op de 
hoogte brengen: “We spelen beide 5 kaarten hoog en we signaleren in de kleur.  
 En als er iets bijzonders voorbij komt, dan is dat per ongeluk!’’ 
 
 New Orleans Jazztrio The Buddy’s  
Sinds 2011 repeteert dit trio op het terras van of binnen in Boshuis Venkraai te Oisterwijk. Eén van 
de leden is Theo Brok, in onze club spelend met zijn echtgenote op donderdag. 
 
Afgelopen jaar hebben zij ons lustrumfeest opgeluisterd met fijne en sfeervolle muziek.  
 
Dit jaar hebben zij hun (eerste) lustrum hier en zij vieren dat  
5 mei a.s. (Hemelvaart) met een  

EXCLUSIEF OPENLUCHT CONCERT 
 
Boshuis Venkraai 
vanaf 10.30 u tot 13.00 u 
Gratis toegankelijk.  
Bij slecht weer binnen, maar dan geldt vol = vol. 
 
…… EN TOT SLOT: 
  

Een beginnende bridger uit Hoorn, 
kreeg van zijn partner de wind danig van voren.  
Hij speelde drie sans, 
maar maakte geen kans,  
want er gingen zes slagen verloren. 
 
 

 
 Laatste Aan-signaal van dit seizoen: Zaterdag 30 april 

….. en in juli dan zijn we er weer. Tot dan. 
  
  

  
De redactie wenst U alvast een fijne zomer 

… en hoopt u gezond en uitgerust weer te treffen tijdens de zomeravondbridge  
dan wel in september bij aanvang van de nieuwe clubcompetitie. 


