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Wijziging huisadres of e-mailadres
Indien u uw adres of e-mailadres wijzigt, wordt u vriendelijk verzocht dat zo snel
mogelijk door te geven aan de ledenadministratie: ledenadministratie@bcbe.nl
Kerstmis 2016
Van oorsprong eigenlijk een “heidens” feest, de terugkeer van het licht. Christenen hebben het
“gekerstend” door het te koppelen aan de geboorte van Jezus, het licht van de wereld.
Het is niet het grootste feest van de christenheid, dat is eigenlijk Pasen. Voor ons gevoel echter is de
geboorte van een kind, onschuldig, vol beloften, vertederend een veel mooiere gebeurtenis. Dus
vieren we feest, steken overal lichtjes aan en dat licht verdrijft de duisternis in deze donkere dagen.
En laten we het uitbundig vieren! Denk er even niet aan dat Hij na een paar weken al moest
vluchten en later in de bloei van Zijn leven op een afschuwelijke manier werd vermoord.
Hoe komt het toch dat “vluchten” en “moorden” nog zo actueel klinken? Hebben we na eeuwen van
Joodse, Christelijke en Islamitische beschaving nog niets geleerd? Is godsdienst dan echt opium
voor het volk? Protestanten en katholieken hielpen elkaar nog niet zo lang geleden naar de hemel;
Sjiieten en soennieten doen hetzelfde. Blijven we daar mee doorgaan?
Het kan anders. Mijn broer had een hulp in de huishouding, “met een hoofddoekje”. Twee dagen
voor kerst bracht zij een zelfgebakken taart mee. “Waar hebben we dat aan te danken?”, vroeg mijn
broer. “Nou, jullie hebben over twee dagen toch feest. Jullie Heiland wordt geboren!”
Is dit een vorm van bruggen bouwen? Wij zijn gewend bij het bridgen bruggen te bouwen met onze
partner, maar dat is een partner die wij sympathiek vinden anders hadden we hem of haar niet
gekozen. Probeer ook eens bruggen te bouwen met mensen die we in eerste instantie niet zo erg
mogen. Je zult zien dat zij erg meevallen. We werken dan mee aan een klein beetje meer vrede op
aarde!
ZALIG KERSTFEEST
Frans van Gulik, voorzitter

BRIDGE-WINTER-WANDELING
Op veler verzoek en ook omdat ze het zelf leuk vinden om te doen, organiseren Loes Westgeest en
Ruud Koningen weer een Bridgewinterwandeling en wel op vrijdag 27 januari 2017. Dit keer dus
een échte winterwandeling.
Het programma ziet er als volgt uit:
We beginnen om 09.00 uur bij Café Mie Pieters (in
Heukelom) waar we starten met twee rondjes bridge.
Daarna gaan we een prachtige en bijzondere wandeling
maken naar het volgende adres. Waar dat is blijft nog
even een verrassing. Hier gebruiken we de lunch en
bridgen twee rondjes. Daarna wandelen we via een
andere route terug naar Mie Pieters. Daar spelen we nog
twee rondjes, waarna om circa 17.30 uur de winnaars
bekend worden gemaakt.
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De kosten voor deze dag zijn € 19,50 per persoon. Hiervoor krijgt u bij de start twee kopjes
koffie/thee en na de 1e etappe een lunch (inclusief 2 x koffie/thee/melk/karnemelk). Teruggekomen
bij Mie Pieters krijgt u nog eens een kop koffie/thee/glaasje fris aangeboden.
Verdere consumpties zijn voor eigen rekening.
Na afloop heeft u de mogelijkheid een eenvoudige doch voedzame avondmaaltijd á € 12,50 te
nuttigen bij Mie Pieters. Uiteraard op eigen kosten. ’s Morgens vóór aanvang van de wandeling
kunt u zich hiervoor opgeven.
U schrijft zich in door per persoon € 19,50 of per paar € 39,= over te maken op rekeningnummer
NL65 RABO 0106 8564 13 t.n.v. Bridgeclub Berkel-Enschot o.v.v. “winterwandeling 2017”.
Stuur ook nog even een e-mail naar ruudkon@ziggo.nl dat u graag meedoet. U kunt Ruud ook
bellen: 06-50486673.
We hebben plaats voor maximaal 28 wandelaars en een beperkt aantal niet-wandelaars (wandelaars
gaan vóór). Dus wacht niet te lang. Donderdag 19 januari 2017 sluit de inschrijving.
Loes Westgeest/Ruud Koningen
Geen puntenkul
Een van de kenmerken van een betere speler is de juiste waardering van zijn hand. Het gaat dan
vooral om de verdeling en de hoge kaarten.
Op bladzijde 44 van het decembernummer van het bridgeblad staat een leerzaam stuk over het
waarderen van je 13 kaarten. Dus niet alleen punten tellen, maar ook je kaart extra waarderen of
juist áfwaarderen. Lees in ieder geval de regels voor een goede waardering van je hand.
Harten troef voor UNICEF
De Harten troef voor UNICEF 2016 heeft als fantastisch prachtige eindresultaat: € 57.799,85 voor
de strijd tegen kinderarbeid in de cacao industrie. Bijeengebracht door grote én kleine drives, het is
echt fantastisch wat er met elkaar bereikt is.
Drives
Donderdag 22 december 2016: Kerstdrive
Zaterdag
Vrijdag

7 januari 2017: 25e Nieuwjaarsdrive t.b.v. de Nierstichting
(locatie: Gasterij de Commanderie Tilburg)
27 januari 2017: onze befaamde Bridgewinterwandeling
Zie ook: www.bcbe.nl  drives en
Evenementenkalender District Midden Brabant

Hervatting clubcompetitie
Dinsdag 3 en Donderdag 5 januari 2017, vierde ronde - 3e zitting

Alle goeds voor 2017
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