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� Clubcompetitie seizoen 2017 - 2018 
 

 Aanvang:  Dinsdag 5 en Donderdag 7 september 

  Speelgelegenheid: Kerkzaal, Ons Koningsoord        NB. 19.45 uur! 
 

� Bijlagen 
 

Bij dit Aan-signaal ontvangt u separaat: 

• Het Jaarrooster 2017 - 2018 

• De Ledenlijst (adressen - telefoonnummers - speeldagen én of het betreffende lid beschikbaar is 

als invaller en zo ja op welke dag. Oók niet-leden, die bereid zijn in te vallen. 

• De indeling Dinsdagcompetitie  (onder voorbehoud) 

• De indeling Donderdagcompetitie  (onder voorbehoud) 

• Informatie betreffende afmelden - afwezigheid 

 

� Uit het bestuur 
 

Vanaf 5 september gaat we dus bridgen in de kerkzaal van Ons Koningsoord. Een grote stap voor 

onze bridgeclub: een totaal ander gebouw met een geschiedenis. We kunnen best stellen dat alles 

anders wordt. We gaan naar een gebouw, dat reeds een bepaalde vorm heeft en dus niet “ideaal” 

kan worden ingericht. Verder “wonen” we daar samen met een bibliotheek, een restaurant, een café 

en nog wat andere zaken. Een en ander betekent dat we bijvoorbeeld wat verder moeten lopen naar 

de toiletten. En dat de bar niet in onze speelzaal is. Zo zijn er nog wel wat meer negatieve, maar ook 

positieve zaken te noemen. Maar belangrijk is dat we met een positieve instelling daar beginnen. En 

begrip hebben voor de beperkingen die een bestaand gebouw nou eenmaal in zich heeft. 

 

Onlangs hebben we flyers in de brievenbus gedaan bij bewoners in en rond Koningsoord. Dit om 

hen attent te maken op het feit dat BCBE voortaan in Ons Koningsoord gaat bridgen. Ook bij 

bewoners die wat verder weg wonen, zoals in De lange Akker en De Generaal doen we een flyer in 

de bus. 

Uiteraard kunt u ook zelf uw familie en vrienden attent maken op het feit dat we voortaan op een 

andere (mooie en historische) plaats bridgen. En dat men het bridgen bij ons kan leren.  

 

Het officiële openingsweekend van Ons Koningsoord wordt op 29 september (’s avonds), 

30 september en 1 oktober (de hele dag) georganiseerd. Als bridgeclub doen we daar uiteraard aan 

mee. We zitten met 2 bridgetafels in de foyer. Kom vooral eens kijken! Trouwens: het gebouw is nu 

al (deels) toegankelijk, dus wat let u?!  

 

Onze bridgeclub is als deelnemer van de actie “Hart voor uw club 2017” door de RaboBank 

geaccepteerd. Net als vorig jaar proberen we samen met Bridgeclub Alert wederzijds te stemmen. 

 

De CLA/CLB-cursus gaat verdwijnen. Er komen in het voorjaar van 2018 twee e-learning modules 

die leiden tot de status “Basis Vaardigheden Clubleiding” voor het organiseren, resp. het arbitreren. 

We kunnen dus thuis en op tijden die ons uitkomen achter de computer de lessen volgen. Zie de 

website van de NBB. 

 

*** 
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� Wegen naar en parkeermogelijkheden bij Ons Koningsoord. 
 

• Aan het einde van de Raadhuisstraat (bij de overweg) leidt een weg (Koningsoordlaan) naar de 

nieuwe flat naast Koningoord. Daar ligt parkeerterrein P1. Zie kaartje. 

• P1 ligt vlak bij de ingang van Ons Koningsoord. Daar is ook een rolstoelpad, dat naar beneden 

gaat, richting souterrain en foyer. In de foyer is een lift naar de begane grond. Van daar nog 

10 meter naar de kerkzaal. Waarschijnlijk komen hier parkeerplaatsen voor invaliden. 

• In de bocht van de Eikenboschweg leidt een weg (Kapittellaan) naar het gezondheidscentrum. 

Daar is parkeerterrein P2. Zie kaartje. 

• Vanaf P2 leidt een voetpad langs het gezondheidscentrum naar de ingang van Ons Koningsoord. 

• Waar de Don S. Dubuissonstraat uitkomt in de Raadhuisstraat leidt een weg (Pandgang) naar het 

gezondheidscentrum. Zie kaartje. Deze weg is niet toegankelijk voor auto’s. 

 

Wacht niet tot 5 september om te ontdekken hoe u het beste in de Kerkzaal kunt komen.  

 

� Zomeravondbridge 
 

Mocht u nog niet geweest zijn, het is zonder meer de moeite waard er in ieder geval een laatste keer 

bij te zijn.  

Woensdag 30 augustus - Brasserie Robben - 19.45 uur! 
 

*** 

… EN TOT SLOT: 

 

  Bridge is geen kwestie van goede kaarten krijgen,  

  maar van het goed spelen van de kaarten die je krijgt. 


