
28-03-2020 NIEUWSBRIEF VAN BRIDGECLUB BERKEL-ENSCHOT   JAARGANG 6   NR. 15 

1 van 2 

 
 
Stepbridgenamen 
 
 
 
I.v.m het coronavirus willen we van iedereen die nu stepbridge gebruikt de stepnaam in een lijst 
zetten, zodat toch nog met leden van BCBE gespeeld kan worden. Vandaar deze oproep: 

Wil iedereen die stepbridge gebruikt én uiteraard het op prijs stelt in deze lijst vermeld te worden 
zijn/haar naam en stepnaam sturen naar info@bcbe.nl 

Hierbij alvast de eerste “Steppers” 
 

Naam Stepnaam 
Chris Bastin chrisbas 
Mieke Rijnen MiekeRij 
Nettie Moonen NettieMN 
Jetty Groels Jetty37 
Lianne van Ravenstein LianneVR 
Ine Bouwman IneB 
  

 
*** 

Hoi allen, 

Sinds gisteren met mijn bridgemaatje gestart met QuickStep. Onderdeel van Stepbridge.  
Een leuke afleiding in deze minder leuke tijd waar we met z’n allen in terecht zijn gekomen.    
Sterkte allen, blijf gezond en zorg goed voor elkaar..!!  

Groetjes, 
 

Nettie Moonen 
*** 

 
Athy 

Wat een lieve, aardige, positieve, vrolijke vrouw, die Athy! Altijd goedgehumeurd, altijd in voor 
een grapje, nooit gemopper over een fout die haar bridgepartner maakt of de slechte kaarten die ze 
krijgt of dat we een halfuurtje moeten wachten, omdat er problemen met de bridgemates zijn.  Altijd 
een glimlach op haar gezicht, altijd een kwinkslag. De rollator in de hal, dat wel, maar ik kan me 
een afmelding van haar niet herinneren. Heel gezond leek ze. 

En nu is ze dood. Geveld door het coronavirus. Toen we nog wel met de vrijdagochtendgroep 
mochten bridgen, was er niets aan de hand. Zo snel kan het gaan. Tja, dat kan dus. Allemaal 
thuisblijven, zodat degenen die de zorg hard nodig hebben, die ook kunnen krijgen. Maar dat er dan 
iemand zó dichtbij die zorg ook echt heeft móeten krijgen en dat die niet genoeg bleek... ! Oei! 

Familie en vrienden van boven de rivieren vroegen het vaak, de afgelopen tijd: “Ken je veel mensen 
die ziek zijn?” ”Heb je al veel sterfgevallen meegemaakt?” Nou... nee... iedereen die ik ken, is wel 
gezond, gelukkig. Nu kan ik dat geruststellende antwoord niet meer geven.  
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Het was eerst ver weg; het overkwam vreemden. En nu is het Athy overkomen. Vrolijke, positieve 
Athy. Die niet bij de groep bridgers hoort van wie je het enigszins zou kunnen verwachten. Bij de 
bridgegroep zijn mensen van rond de 90, één iemand zelfs van bijna 100. Er zijn nogal wat mensen 
die een zwakke gezondheid hebben.  Die mogen niet ziek worden. Voor hun zal de medische staf 
waarschijnlijk niet zoveel kunnen doen.  

Tja, voor Athy kàn ik het niet meer doen, alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Dat ga ik nu 
met hernieuwde kracht doen voor al die anderen. In de hoop, dat als we weer verder mogen mét 
elkaar, ik al die mensen die mij lief zijn: mijn zoon en dochter, mijn kleinzoon, mijn andere familie 
en mijn vrienden, mijn buurtgenoten, de bridgers in Udenhout en natuurlijk onze BCBE-ers weer 
allemaal straks terug zal zien. 

En in de tussentijd leef ik door met een lege agenda en ben ik blij dat het zonnetje niet somber doet. 

Monique Bensing 
*** 

 
Vanaf deze plek wil ik graag iedereen veel 
sterkte toewensen in deze angstige tijd. We 
zullen elkaar voorlopig niet kunnen ontmoeten. 
Bellen kan natuurlijk wel. Het is stil om ons 
heen. Ik mis de wekelijkse bridgeavonden 
enorm. Houd allen de moed erin. Er komen vast 
weer betere tijden. Geniet van de mooie natuur.  

Hopelijk tot over een niet al te lange tijd.  

Blijf gezond. 
 
Loes Westgeest 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hanneke de Vries 

 
 


