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 Bestuur
Het bestuur heeft op maandag 21 januari 2019 vergaderd. Daaruit valt het volgende te melden:
• Francis en Dirk Braat verhuizen de komende zomer naar Stiphout. Zij verlaten met ingang van
het nieuwe seizoen onze club. Een flinke aderlating. We zijn al op zoek naar opvolging.
• De oprichtingsdatum van Bridgeclub Berkel - Enschot is
7 september 1970. Dat betekent dat we in het jaar 2020 ons
50-jarig jubileum gaan vieren. Daar hoort een jubileumfeest
bij, waar we een jubileumcommissie voor gaan instellen. Dat
doen we in de komende ledenvergadering (30 april).
• We hebben met onze “nieuwe” leden evaluatiebijeenkomsten gehouden. Informatief voor hen en
leerzaam voor het bestuur. Een puntje daaruit is de klacht dat aan het eind van de speelavond
wordt opgeruimd, terwijl er nog tafels zijn waar wordt gespeeld. De opruimgeluiden storen
kennelijk de bridgenden. We bepalen dus dat er pas wordt opgeruimd als alle tafels zijn
uitgespeeld. Dat betekent tevens dat de 5-minutenregel ook in de laatste ronde geldt.
• Kees van de Ven geeft momenteel een opfriscursus, primair bedoeld voor spelers in de C-lijn,
maar ook spelers uit de B-lijn gaan er beter van bridgen. Kees geeft de lessen gezellig bij hem
thuis op de donderdagochtend. Mis deze mogelijkheid niet! Je kunt nog aanschuiven.
info@bcbe.nl
• We zijn van plan nieuwe boards en stokken kaarten aan te schaffen. Dat is nogal een investering,
dus we moeten wel even nadenken wat voor soort boards. We hebben er 124 van nodig!
• De kofferverhuur loopt als een trein. Dankzij de inspanningen van Mieke en Ko Rijnen.
Afgelopen jaar is er 50 keer een spelkoffertje bij hen opgehaald. Een aardige bron van inkomsten.
• We zijn aan de voorbereiding van de ledenvergadering begonnen. Er komen belangrijke zaken
aan de orde. Zoals de wisseling van de wacht in het bestuur. De contributie hoeft niet te worden
verhoogd, mede doordat ons ledenbestand behoorlijk op peil blijft. Noteer dus 30 april in uw
agenda!
• Zondag 10 maart is er weer onze befaamde Dinerdrive. Het maximum aantal van 42 paren is bijna
bereikt. Mieke heeft het er maar druk mee.
• Bij het afrekenen in de foyer ontstaat regelmatig filevorming en vertraging. Probeer zo veel
mogelijk af te rekenen direct nadat u uw laatste drankje heeft besteld.
Proost!
Ruud
***
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 Ter herinnering aan Wim Westgeest

Hierbij wil ik graag iedereen bedanken voor het blijk van medeleven door
middel van een kaart en/of aanwezigheid bij het afscheid na het overlijden van
mijn lieve man Wim in het crematorium.
Het aantal clubleden dat bij het afscheid nemen van Wim aanwezig was, was
overweldigend. Dat heeft mij en mijn kinderen bijzonder goed gedaan.
Mieke wil ik in het bijzonder bedanken voor haar mooie afscheidswoorden.
We waren ontroerd door de blijken van waardering voor het werk dat Wim
voor onze vereniging in de loop der jaren heeft verricht, door velen geuit.
Het gedicht dat ik heb voorgedragen voor Wim tijdens de afscheidsbijeenkomst
voeg ik hier nog bij.
***
Lieve Wim
ik kan niet meer met je praten
omdat jij er niet meer bent
nu jij mij hebt verlaten
het gemis is ongekend
ik kan niet meer met je lachen
ik kan niet meer met je huilen
in je armen schuilen
nu jij er niet meer bent
maar ik wil dat jij zal weten
dat ik nooit meer zal vergeten
hoe ons leven was
jij was mijn kompas

jij liet mij nooit verdwalen
op ons levenspad
jij liet mij immer stralen
jij wees mij de weg
geloof me als ik zeg
dat jij erop kan vertrouwen
dat ik altijd van jou zal blijven houden
ook nu jij er niet meer bent
dag Wim
dag mijn lieve schat
bedankt voor het fantastische mooie leven
dat wij samen hebben gehad
Loes

Verder heb ik nog een verzoek. Als uw partner een keer af moet zeggen voor een bridgeavond, denk
dan eens aan mij. Ik zou graag zo snel mogelijk weer eens een clubavondje met jullie willen delen.
Anders zien jullie mij pas in september terug.
Lieve groet,
Loes Westgeest
***
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