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 Aan-signaal
Tot eind augustus zal het Aan-signaal slechts sporadisch verschijnen. De komende tijd is er
waarschijnlijk ook weinig tot niets te melden. We stellen echter nadrukkelijk dat de site www.bcbe.nl
zal worden bijgehouden. Dringende berichten dan wel nieuws dat alle leden betreft worden i.i.g. per
e-mail verstuurd.
 Clubkampioen 2015 - 2016
Dinsdag

Donderdag

Cees Zebregs - Bert Piersma

Chris Bastin - Ine Bouwman

De volledige eindstand vindt u op onze site www.bcbe.nl  Archief clubcompetitie  Eind
 Lidblijfformulieren
Vrijwel alle lidblijfformulieren zijn ingeleverd, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn. Dank. Slechts
een enkeling heeft om persoonlijke redenen respijt gevraagd. Uiteraard hebben wij hiervoor begrip.
Op het formulier kon U aangeven wat uw plannen zijn voor het nieuwe seizoen. Verder wordt met
dit formulier gecontroleerd of al uw gegevens nog up-to-date zijn.
(Wijzigingen van) uw gegevens kunt u mailen naar info@bcbe.nl of opsturen naar het secretariaat.
 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 plaats zal vinden in samenwerking met BC Alert.
Zondag 9 oktober 2016
U vindt alle informatie op onze site: www.bcbe.nl  Drives
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 Zomeravondbridge

Restaurant Riddershoeve
’t Zwaantje 1
5056 ED Berkel-Enschot
Tel. 013 - 533 12 39

25 juli
Maandag:

en
1 augustus

8 augustus
15 augustus
22 augustus
29 augustus

● Aanvang: 19.45 uur
● Kosten: € 2,50 per persoon
● Een hapje tijdens het bridgen
● Er zijn meesterpunten te verdienen
(Mocht de avond om onvoorziene redenen niet doorgaan, dan staat dit tijdig vermeld op de website)
Wilt u weten wat verschillende deelnemers er vorig jaar van vonden? Leest U dan hun verslagen op
de site www.bcbe.nl  Zomeravondbridge (rechtsboven).
 Start clubcompetitie 2016 - 2017
Dinsdag 6 en donderdag 8 september 2016
…… EN TOT SLOT:

Een fanatiek bridgende molenaar uit Sloten
Werd door de arbiter teruggefloten
Toen hij ten onrechte wilde claimen
En een slag terug moest nemen
Was hij behoorlijk in de wiek geschoten !!

De redactie wenst U 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.
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