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In Memoriam
Adie Hoefnagels - Jansen
Tilburg, 24 september 1933

Berkel-Enschot, 8 september 2017

Adie Hoefnagels was vrijwel vanaf de oprichting van BCBE lid van onze club. Met haar man
Paul was zij intensief betrokken bij het reilen en zeilen ervan.
Niet alleen organisatorisch en bestuurlijk was het echtpaar Hoefnagels betrokken bij onze
club. In 1975 al kwamen zij onder andere op het idee van een clubblad. Elke veertien dagen
verzorgden zij toen "De Uitkomst" en dat zes jaar lang.
In 2014, een jaar na Paul, stopte Adie na 40 jaar met competitiebridge bij onze club.
Wij wensen Paul en de familie veel sterkte.
***

 Aan-signaalmapje
Het komt vaker voor dan je zou verwachten. De redactie krijgt dan een mailtje of belletje met het
verzoek een bepaald Aan-signaal of andere door de redactie verstuurde papieren nogmaals naar de
mailende of bellende persoon te sturen “omdat deze het in zijn/haar onschuld per ongeluk
verwijderd heeft, dan wel stomweg kwijt is”.
Dat doet de redactie uiteraard met liefde en plezier, maar maak even een apart mapje “BCBE” aan
en stop daar gewoon automatisch alle bridgetoestanden is. Best handig, hoor.
Overigens, wat die Aan-signalen betreft, deze vindt u vrijwel integraal op onze site.
 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.
 Beste leden van de BCBE,
Hierbij wil ik graag BCBE-leden bedanken voor de mooie bos bloemen en lieve belangstelling
tijdens mijn verblijf in het Elisabeth Ziekenhuis en Hazelaar i.v.m. rugoperatie.
Gelukkig is alles voorspoedig gegaan, en het voornaamste ik ben verlost van alle pijn.
Moet nog werken aan herstel en conditie en ik hoop de eerste dinsdag van oktober weer van
de partij te kunnen zijn.
Hartelijke groet,
Cynthia Rijken
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 Prijsvraag
Gebleken is dat de “doordenkertjes” op de site regelmatig bekeken worden. Menigeen toetst zijn of
haar bridgekwaliteiten en “mindere goden” leren er met veel plezier van. Dat ziet de redactie
uiteraard als een compliment.
Een grotere uitdaging komt dit jaar met het maandelijks publiceren in het Aan-signaal (!) van een
wat ingewikkelder “doordenkertje”. Bert Piersma heeft op zich genomen om u één keer per maand
een wat steviger probleem voor te leggen. Hij daagt u zogezegd uit! … Wat let u?
“Beste bridgevrienden,
Regelmatig zie ik in krant of tijdschrift een bridgeprobleem en dat probeer ik dan op te
lossen. Dat is een leuke bezigheid. Wellicht zijn er bij ons op de club ook die daar warm
voor te maken zijn.
Eén keer per maand verschijnt er in het “Aan-signaal” een bridgeprobleem, dat je moet
proberen op te lossen. Ze zullen niet te moeilijk zijn, maar je moet wel even goed
nadenken.
De oplossing stuur je binnen 14 dagen op naar e.piersma@telfort.nl
In een volgende “Aan-signaal” geef ik dan de oplossing en komt het volgende
probleem. Aan het einde van het seizoen (april) wordt bekend gemaakt wie de meeste
goede oplossingen heeft ingezonden. Die persoon zal beloond worden met een leuke prijs.
Ik hoop op veel deelnemers met hun oplossingen. Veel plezier en succes.
Bert Piersma”

1e probleem:
Zuid is gever en O/W zijn kwetsbaar.
De bieding is gegaan:
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West start met ♣A en vervolgt met de Heer en de Vrouw, die in Noord wordt getroefd met ♥H.
Hoe moet je als Oost tegenspelen om dit contract down te krijgen?
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 Hart voor uw club
BCBE heeft zich ingeschreven voor de actie “Hart voor uw club 2017” van de Rabobank.
Rabobank Hart van Brabant stelt een bedrag van
€ 250.000 beschikbaar voor Hart voor uw Club.
Dit bedrag verdelen de leden van de bank over
de verenigingen en stichtingen die meedoen.
Leden kunnen stemmen uitbrengen op alle clubs
die meedoen.
Leden van de Rabobank kunnen van dinsdag
3 oktober tot en met dinsdag 17 oktober 2017
stemmen uitbrengen op hun favoriete projecten.
De Rabobank roept haar leden op om stemmen
uit te brengen op de deelnemende projecten door
middel van een stemkaart.

Stemmen dus! (… op BCBE!)
… want na de stemperiode wordt berekend aan de hand van het aantal uitgebrachte stemmen
hoeveel een stem waard is. Het aantal stemmen dat onze club heeft ontvangen maal de waarde van
één stem, wordt uitgekeerd voor de realisatie van het doel op de rekening van onze vereniging.
Bestedingsdoel BCBE: “Verhuizen kost bedstro.”
Let op: alleen leden van Rabobank Hart van Brabant mogen stemmen. Als u klant bent, bent u niet
automatisch lid.
***

EIKENBOSCH

KONINGSOORD

… EN TOT SLOT:

Ik ben niet bazig, ik kan gewoon beter bridgen
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