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� Overleden 
 

Op 1 juli is oud-lid Jeanne Vromans, echtgenote van Frans Vromans (DI) op 74 jarige leeftijd 

overleden. Jeanne speelde jaren op de inmiddels opgeheven maandagavond in Concordia. 
 

� Bestuur 
 

• Het bestuur is op vrijdag 22 juni 2018 in Ons Koningsoord weer bijeen geweest. Ja, zelfs in 

vakantietijd! 
 

• Een nieuw, maar niet onbelangrijk onderwerp was en is de nieuwe (Europese) 

privacywetgeving. Velen van ons hebben al meerdere keren hiermee te maken gehad: van “Als 

u het hier mee eens bent, hoeft u niets te doen” tot het ondertekenen van een formulier. De 

bridgebond is druk bezig en wij gaan deze zomer het voorbeeld van de bridgebond volgen. Hoe 

weten we nu nog niet precies. 
 

• Als we steeds minder leden hebben, kan de financiële reservering voor het feest voor ons 50-

jarig jubileum (in 2020) omlaag. Wellicht kunnen we tevens wat interen op onze reserves en 

hoeft de contributie voorlopig niet omhoog. 
 

• Er zijn leden die vetrekken, maar ook bridgers die zich aanmelden. Het ledental blijft redelijk 

op peil. De teller staat momenteel op 132. Qua paren staan we op dinsdag op 38 paren en 

donderdag op 34 paren. Men wil graag 3 lijnen op een avond hebben, maar dan worden de 

lijnen dusdanig klein, dat dat in ziekteperioden problemen zal geven Lijnen worden dan te klein 

en moeten (tijdelijk) worden samengevoegd. Maar laten we optimistisch zijn: misschien komen 

er nog een aantal paren bij. 
 

• Het bestuur gaat nog voordat het zomerbridgen begint, speelkaarten vernieuwen en 

biddingboxen opknappen. Ook alle bridgemates worden gecontroleerd en waar nodig voorzien 

van nieuwe batterijen.  

 

• Vanaf 23 juli dus zomeravondbridgen in Ons Koningsoord. Hoeven we niet meer met de 

materialen en flessen wijn te zeulen. En lekkere hapjes, die uit Hemels komen vallen.  

Alle nodige wetenswaardigheden (data, kosten e.d.) vindt u op pagina 2 van dit Aan-signaal. 

Per lijn ontvangt één paar bij loting (op paarnummer) tevens een fles rode of witte wijn.  
 

• We werken momenteel nu al aan de Hart van Brabantdrive die op zondag 7 oktober zal 

plaatsvinden in Ons Koningsoord. We organiseren deze drive weer in samenwerking met BC 

Alert onder het motto “Bridgen voor UNICEF”. 

 

De flyer hiervan is bijgevoegd, dus er kan nu al worden ingeschreven. 
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� Dít kwam ons nog ter ore … 
 

Winnaars 1
e
 zitting 

De eerste klap is een daalder waard. Dat hebben ook de winnaars 

gedacht. Met een monsterscore van 71.0 % werden Jacqueline en 

Frans van Gulik winnaars van de eerste zitting! 

 
Bron: Hotel Willebrordhaeghe Bridgejournaal 

 zaterdag 16 juni 2018 2
e
 editie 

 

 

 

� Drives 

• Zondag 7 oktober 2018:                Hart van Brabantdrive 

�   Noteer de datum alvast in uw agenda!   

• Mogelijk ten overvloede wijst de redactie u toch nog maar eens op het feit dat op onze site 

www.bcbe.nl interessante drives in de directe omgeving staan vermeld. 

 Uiteraard kunt u alle drives ook vinden op de Evenementenkalender District Midden Brabant 
 

 

*** 

Zomeravondbridge BCBE 

2018 
 

Foyer Ons Koningsoord 

Trappistinnentuin 77 

5057 DJ Berkel-Enschot 
 

Maandag: 
 

23 juli 

en 

30 juli 

6 augustus  

13 augustus 

20 augustus 

27 augustus 

● Aanvang : 19.
45

 uur  

● Kosten : € 3.-- per persoon 

● Een hapje tijdens het bridgen 

● Er zijn meesterpunten te verdienen 

 

www.bcbe.nl 
 

(Mocht de avond om onvoorziene redenen niet doorgaan, dan staat dit tijdig vermeld op 

de website) 


