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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 de reeds aangemelde “Steppers”. Wie volgt?
Naam
Chris Bastin
Mieke Rijnen
Nettie Moonen
Jetty Groels
Lianne van Ravenstein

Stepnaam
chrisbas
MiekeRij
NettieMN
Jetty37
LianneVR

Naam
Ine Bouwman
Jan Maas
Rian Maas
Cobi van Rooijen
Henk van Rooijen

Stepnaam
IneB
Jan48
RianMs
CobivR
HenkvR

***
Lustrumcommissie
In deze tijd van binnenblijven en minder contact hebben, even een bericht van de
lustrumcommissie. Wij waren gelukkig net op tijd nog bij elkaar geweest en een paar afspraken
kunnen maken. Een aantal mag ik al met jullie delen.
De datum is 10-10-2020. We hebben een prachtige locatie gevonden voor dit feest. Maar die
verklappen we nog niet. De tijd die je in de agenda moet reserveren is van 10.00 uur tot 21.00 uur.
Er wordt goed voor de inwendige mens gezorgd. Er is geen eigen bijdrage nodig, de drankjes op
deze dag zijn wel voor eigen rekening.
Uitnodigingen worden tegelijk met de start van de competitie naar jullie verstuurd.
Wij wensen jullie een goede gezondheid en voor straks een fijne zomer.
Loes, Marie-Anne, Kees en René
***
Helga Speckmann schrijft
(Helga is vanaf het ontstaan van BCBE lid van deze club, als énige! 50 Jaar lid! Nou ja, bijna toch…)

“Verblijf om gezondheid redenen nu in een aanleunwoning in
Torentjeshoef. Zie niet veel mensen, alles is op non actief. Eten kun je
nog wel krijgen, dan moet je een bonnetje invullen, dat leggen ze voor
de deur neer, keuze uit twee menu’s. Ze brengen het koud, kun jezelf
opwarmen in de magnetron. Gelukkig kan ik zelf nog koken. Moet dan
wel zelf de boodschappen doen. Als ik zo eenzaam op straat loop, zie
ik de mensen denken, daar loopt een ontsnapte.
Vanmorgen was ik bij de viskraam op Koningsoord. Die gaan ook een winkel openen, maar de
viskraam blijft. Waarom? De eigenaar kreeg de mededeling dat er geen vergunning meer zou
komen voor een kraam. Dus, dan maar een winkel. Later kreeg hij bericht dat er toch wel een kraam
mocht staan. Hij bang, voor concurrentie, dan maar zowel het een als het andere; dus én winkel én
kraam. Hebben wij als klant de keus. Ha, ha.
Wens iedereen veel uithoudingsvermogen toe. ”
Helga Speckmann
***
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… en hoe komt het bestuur door deze moeilijke tijd?
Hoewel ook de Nijmeegse Vierdaagse met grote waarschijnlijkheid zal worden afgelast (we
snappen allemaal waaróm), neemt onze waarnemend voorzitter, secretaris, wedstrijdleider, arbiter,
redactielid en bierdrinker Ruud tijd om te trainen voor de dagroute van 40 km.

Alweer een kilometer!

Intussen kon er een jasje uit
en... nog 2 km tot aan het bier!

***
Thuis
Bridge, ik mis je
Ik mag niet naar een “fisje”
Boodschappen doe ik zelden
Bezoek moet ik afmelden.
Blijven in onze eigen biotoop
Is onze enige echte hoop
Op `t verslaan van deze enge vijand
Hier en in elk ander land.
Ik blijf wel het positieve zoeken
En vind dat in onverwachte hoeken:
Een zelfgebakken taartje voor de deur gezet
Berichtjes uit je sociale net
Een prachtig lied dat iemand appt
Waar je op dat moment ook iets aan hebt.
Een vriendin komt met een tas boeken aan lopen
Want de bieb, die is niet open.
Een onverwachte bos tulpen van je man
Een grap die eigenlijk niet kan.
Maar humor kan soms toch wel helpen
Je verdrietige tranen te stelpen.

Wanneer gaan we dit beest overwinnen
En zitten we niet meer zo vaak binnen?
Echt, we gáán het een keer verslaan
En zullen weer naar het bridgen gaan.
We gaan elkaar dan allen weer zien
En spelen de sterren van de hemel misschien.
Ik heb nu nog maar een ding te wensen
Voor jullie, lieve bridgemensen,
Blijf allemaal gezond en fit
Zodat straks iedereen weer aan de bridgetafel zit!!
Mieke Rijnen
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De penningmeester …
“Mijn werk - o.a. laatste contributie innen! - gaat gewoon door….
Groet, Bertus.”

***
Maar de lente wist het niet …
Op internet circuleren meerdere versies van het gedicht “Het was 11 maart 2020” van IRENE
VELLA, gebaseerd op de situatie in Italië.
Susan Blanco schreef een ontroerende en eveneens hoopvol gestemde overdenking over deze
moeilijke tijd geïnspireerd op het oorspronkelijke gedicht van de Italiaanse Irene Vella. Gezien de
lengte ervan geven wij hier alleen de link naar de originele versie. Aanbevolen!

https://www.slimhuishouden.nl/maar-de-lente-wist-het-niet-susan-blanco/
***
En verder …
… schreef ik 25 januari dat die dag het Chinese nieuwjaar begon: “Geboren in het jaar van de rat
zou je je aan veel omstandigheden goed moeten kunnen aanpassen ….”
Niet geboren in zo’n (bedenkelijk) jaar wordt er nu toch van ons gevraagd om ons goed aan te passen.
Dat valt niet mee! Het is nogal wat voor (deze) opa en oma…. Met (klein)kinderen op anderhalve meter
afstand kletsen. Vreemd! Maar och, we boffen nog, veel opa’s en oma’s moeten met minder toe!
dirruk
***
Zwarte humor:
In normale omstandigheden wordt humor rond deprimerende thema's afgekeurd of bijzonder
smakeloos gevonden. Op het juiste moment en in de juiste omstandigheden kan deze vorm van
humor echter helpen om spanningen weg te nemen of leed te relativeren. Zoals:
Gen voor eeuwig leven ontdekt!
“Hoef ik niet, mijn vrouw wil ‘m ook al”
(Paul Kusters)

***
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