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Bestuur 
 

Beste bridgers,  

Pasen 2020! We zullen het ons nog lang heugen.  

Geen gezellige paasbrunch met vrienden, geen gezellig familie etentje met kinderen en 
kleinkinderen. 
We zitten zo veel mogelijk binnen: dus ook geen feestelijke paas/einddrive. 
Wat missen we het bridgen, maar vooral het samenzijn, de gezellige nazit met een lekker glaasje. 

Voor ons allemaal niet fijn, maar voor alleenstaanden onder ons soms enorm zwaar. En de 
onzekerheid over hoe lang het gaat duren knaagt aan onze gemoedsrust. 

 
Toch zijn er ook veel positieve signalen op te merken. We zien dat 
veel mensen in Nederland aandacht voor elkaar hebben. We bellen 
elkaar meer, we sturen een bloemetje en de post heeft het veel 
drukker dan in normale tijden. 

Pasen is het feest van nieuw leven; de natuur doet uitbundig mee. 
Dat geeft ons hoop. 

 
Daarom wenst het bestuur van Bridgeclub Berkel-Enschot u allen ondanks deze moeilijke tijd een 
hoopvolle, mooie Pasen. We hopen dat we jullie allemaal weer gezond mogen ontmoeten in het 
nieuwe seizoen. Tot die tijd, heel veel sterkte, bel elkaar wat vaker, maar blijf vooral gezond. 
 
Bestuur BCBE 

*** 
 
 
 
 
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 Stepnaam Naam Stepnaam 
Chris Bastin chrisbas Ine Bouwman IneB 
Mieke Rijnen MiekeRij Jan Maas Jan48 
Nettie Moonen NettieMN Rian Maas RianMs 
Jetty Groels Jetty37 Cobi van Rooijen CobivR 
Lianne van Ravenstein LianneVR Henk van Rooijen HenkvR 
Sjef Vorstenbosch Sjef49 Petra Hendriks PetraHen 
    
 

*** 

1 van 2



   

Dinerdrive 

Beste bridgers,  

In deze bijzonder moeilijke tijd vind ik het fijn dat ik u een 
positief en leuk bericht kan sturen. 

Na de laatste dinerdrive heb ik aangekondigd dat ik er na 12 
jaar mee stop om die te organiseren En als er niemand mij 
zou opvolgen zou de dinerdrive een zekere dood sterven. 

Ik kan u melden dat er zich spontaan drie dames hebben 
gemeld die het organiseren daarvan van mij willen overnemen. 
Ik ben er bijzonder blij mee en zal hen het eerste jaar natuurlijk alle medewerking verlenen, mocht 
dat nodig zijn. 

De namen van deze dames: Ine Bierhuizen, Carlijn Eras en Rianne van Gorp!! 

Meiden, ik wens jullie heel veel succes met het organiseren van jullie eerste dinerdrive op 21 
februari 2021. Heb er alle vertrouwen in dat het allemaal perfect in orde komt en misschien waait er 
wel een frisse wind doorheen. 

Blijf gezond allemaal en neem af en toe een bridgeboekje in de hand zodat je niet alles vergeet!! 

Mieke Rijnen 

*** 

 
“Geef elkaar de ruimte!”  

 
Geen krant kun je meer openslaan 
of je ziet deze leuze staan. 
Ja, dát moet in deze barre tijden, 
anders moeten anderen onnodig leiden. 
Toch komt de tijd dat het virus eronder is gekregen 
en wij ons weer vrij tussen de mensen kunnen bewegen. 
Maar ook dán moeten wij ernaar streven 
om elkaar diezelfde ruimte te blijven geven.  
 
Niek Smit, Berkel-Enschot 
 

 
*** 

 
 

Dus: Wanneer we nu gewoon met z’n allen binnen 
blijven, kunnen we binnenkort misschien weer 

gewoon met z’n allen naar buiten. 
 

Moeilijk? Best wel. Toch doen! 
 
 

*** 
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