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In Memoriam 

Evert Cashoek 
  

En nu nog maar alleen 

het lichaam los te laten 

de liefste en de kinderen te laten gaan 

alleen nog maar het sterke licht 

het rode, zuivere van de late zon 

te zien, te volgen en de eigen weg te gaan. 

Het werd, het was, het is gedaan. 

 

Vasalis 

 

Harrie van Hoof, oud-voorzitter van BC Berkel-Enschot en persoonlijke vriend van Evert en Herma 

Cashoek sprak tijdens de crematieplechtigheid zaterdag 4 juni een afscheidswoord. U kunt dit lezen 

op pagina 2 van dit Aan-signaal. 

 

*** 

� Alpe d'HuZus 2016 

 

OISTERWIJK - "Het was leuk!" 

Kort, maar krachtig. Woensdag 1 

juni kwam Ad Verhoeven (DI) 

met dochter, schoonzoon en 

kleinkinderen in actie tijdens Alpe 

d'Huzus. Een dag voor het 

bekende evenement Alpe d'Huzes 

kunnen mensen naar boven die de 

beroemde Franse berg éénmalig 

willen bedwingen. De 7-jarige 

Lotte heeft een hersentumor. 

Voor haar en haar familie had 

het Franse avontuur dan ook een 

bijzondere lading. 
 Lotte (rechtsachter) en familie bijna bij de finish 

 

U kunt meer lezen én zien (videofilmpje) op http://feed.omroepbrabant.nl/share/2311851  

 

 

� Zomeravondbridge 

Restaurant Riddershoeve. 

Aanvang 19.45 uur 

Maandag 25 juli en 1, 8, 15, 22 en 29 augustus 
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� Afscheidswoord 

 

Evert heeft ontzettend veel betekend voor onze vereniging. Hij kwam uit het westen van het land, 

als veertiger, als weduwnaar met zoontje Joost naar Brabant. Daar trad hij in dienst bij Bureau Van 

Spaendonk in Tilburg. Evert ging wonen in Berkel-Enschot, waar hij zich als fervent bridger al snel 

opgaf als lid van onze club. In dezelfde periode werd ik ook lid, maar dan als een echte beginner.  

 

Evert heeft me in die periode veel verteld over bridge en de organisatie daarvan. Hij bleek een kei te 

zijn in het technische gedeelte: het opzetten van de clubcompetities en bridgedrives en het toepassen 

van de spelregels. 

 

Ik denk dat wij beiden twee jaar lid waren, toen er trubbels ontstonden in de club en er een totaal 

nieuw bestuur moest komen. Ik werd gevraagd als voorzitter. Ik zei ja, onder voorwaarde dat de 

technische leiding in handen zou komen van Evert, in wie ik een blind vertrouwen had. 

Dat vertrouwen heeft hij nooit beschaamd. Mede onder de bezielende leiding van Evert als hoofd 

technische commissie, floreerde de vereniging als nooit tevoren. Toen al hadden we 200 leden, wat 

in een paar jaar uitgroeide tot 350. Op dat moment was BCBE de grootste bridgeclub in Brabant. 

Evert had de technische organisatie uitstekend onder de knie, met drie speelavonden per week met 

telkens ruim 100 spelers in de zaal.  

 

Het mooiste geschenk voor hem moest nog komen. Herma was ook lid van BCBE en vrijgezel. De 

vonk sloeg snel over en het paar trouwde na verloop van tijd. Niet lang daarna gingen ze als 

bridgepaar zeer succesvol verder en bevonden zich sindsdien altijd bij de top 5 van onze vereniging. 

Maar dit paar kon nog meer. Zeker 10 jaar is door hun het Knokke-weekend georganiseerd. Daarbij 

reisden meestal 40 leden van de club voor een lang weekend af naar Knokke, waar door Evert en 

Herma alles tot in de puntjes geregeld was: hotelkamers, restaurants, speelzaal en dergelijke. Door 

dit alles ontstond er ook een hechte vriendschap tussen Evert, Herma, Marga en mijzelf.  

 

Dat de activiteiten van Evert ook buiten onze club bekend werden, bleek toen Interpolis hem vroeg 

zitting te nemen in de technische staf van dit grootse jaarlijkse evenement, waar honderden bridgers 

uit het hele land acte de présence gaven. 

 

Na verloop van tijd vond Evert het moment aangebroken om het stokje over te geven, mede doordat 

het technisch gedeelte van het bridgespel door de computer werd ontdekt. En de computer is nooit 

een favoriet onderdeel geweest in het leven van Evert. Ondanks dat de laatste jaren zijn gezondheid 

te wensen overliet, is hij toch met Herma tot het laatst actief geweest als speler op de club. Toen 

Evert met zijn activiteiten stopte, werd hij volkomen terecht door de vereniging benoemd tot lid van 

verdienste, in welke eer maar weinig leden van onze vereniging mogen delen.  

 

Tot slot wil ik namens alle leden van BCBE Evert bedanken voor alles wat hij voor ons heeft 

gedaan. 

 

 

Harrie van Hoof 

 


