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Algemene Leden Vergadering

Op 1 september mochten wij, het bestuur van BCBE, een 35-tal leden ontvangen in de Foyer van
De Schalm. Net als vorig jaar is dit een ongebruikelijk moment. Normaal gesproken wordt de
ledenvergadering gepland aan het einde van de competitie. Maar van ‘normaal gesproken’ is al
enige tijd geen sprake meer. We zijn dan ook gestart met het controleren van vaccinatiebewijzen en
QR-codes. Dat terzijde.
Tijdens de vergadering zijn de gebruikelijke stukken aan de orde geweest: notulen ledenvergadering
2 september 2020, jaarverslag bestuur, financiën, kascommissie, vaststelling contributie, jubileum,
bestuurssamenstelling. Op dit moment ga ik nog niet dieper in op de uitwerking van deze
agendapunten, omdat u allen uiteraard binnenkort een verslag ontvangt van deze vergadering,
waarin een en ander uitgebreider wordt besproken.
Wel wil ik stilstaan bij het feit dat Finy Sijbring is afgetreden als
lid van het bestuur. Als dank voor haar inzet heeft Ruud
Koningen haar een fles wijn en een mooie bos bloemen
overhandigd. Bedankt voor alles, Finy!
Als nieuw bestuurslid wordt die avond Lucia Moonen benoemd.
De vergadering wordt beëindigd onder dankzegging van de
leden voor hun aanwezigheid.
Cobi van Rooijen, secretaris
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Even voorstellen
Op de vraag om in het bestuur van onze bridgeclub te komen, hoefde ik niet
lang na te denken. Na 40 jaar als verpleegkundige bij Thebe gewerkt te
hebben, ben ik vorig jaar met vervroegd pensioen gegaan.
Het is fijn weer ergens anders bij te horen en weer nieuwe contacten te
leggen. Mijn man en ik zijn al eerder zo’n 8 jaar lid geweest van BCBE,
dus ik ken al veel medebridgers. Naast bridgen heb ik nog veel andere
hobby’s. We passen om de week met veel plezier op onze twee
kleinkinderen.
Mijn grootste hobby is portretschilderen in acryl of olieverf, ook geef ik workshops. Verder ben ik
veel in onze tuin te vinden, we houden beiden erg veel van mooie planten en bloemen en brocante
spullen in de tuin. Ook wandel en fiets ik graag en vind ik het leuk om zelf kleding te maken.
Ik heb veel zin om samen met mijn bridgemaatje te starten.
Verder wens ik iedereen een heel fijn en gezellig bridgeseizoen toe.
Lucia Moonen
***
Partner gezocht
Wegens overlijden van mijn bridgepartners ben ik op zoek naar een
bridgepartner, A of B speler voor dinsdag of donderdag avond.
Gerrie Couwenberg
Op de ledenlijst staat een verkeerd tel.nr, moet zijn: 013-5334633
G.Nootje@home.nl
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Het is er echt weer van gekomen!
Dinsdag 7 september 2021 is een historische dag! De competitie 2021-2022 voor BCBE is van start
gegaan in ons vertrouwde Koningsoord.
Als het plafond niet zo laag was geweest had het bestuur beslist ballonnen opgehangen. Rood voor
de rode “bubbel” en geel voor de gele “bubbel”, oftewel bij de ingang van de A-lijn en die van de
B-lijn en zwart boven de denkbeeldige grens.
Er is lang gepuzzeld om het mogelijk te maken weer gezellig met elkaar onder één dak te “kaarten”
en toch ook zoveel mogelijk risico's uit te sluiten, want het coronavirus waart immers nog
onzichtbaar, geluid- en reukloos rond.
Gewapend – verplicht - met een
mondkapje, QR-code of ander geldige
vrijbrief stapten de spelers vrolijk en
druk pratend binnen, waar alle tafels bij
elkaar in hun eigen “bubbel” panklaar
stonden. Loopbriefjes werden uitgereikt
en je werd verzocht om meteen aan je
eigen speeltafel te gaan zitten en niet
eerst even gezellig te gaan “buurten”.
Ook niet door de foyer naar de bar (zo min mogelijk) te lopen, maar juist via de gang.
Zittend mag het mondkapje af, maar du moment je gaat lopen, zelfs naar de wc, moet het “sierstuk”
weer op. Op vele tafels stonden flessen met handgel klaar om tijdens het wisselen even je handen te
ontsmetten. Ook uit voorzorg werd na afloop de uitslag voorgelezen en niet opgehangen zoals
vroeger. Opdat men niet dringend, hangend over elkaars schouders, hijgend in iemands nek, juichend
of teleurgesteld op een kluitje moest staan. Werkelijk aan alles was gedacht, althans zoveel mogelijk.
De rest ligt aan ons zelf. Doe jezelf niets aan, maar zeker een ander niet. Stay safe and be wise. Wij
willen niet meer terug naar: “ga en ps” of “vpv”. Steptaal voor “goede avond” en “prettig spel” of
“veel plezier verder”!
Hanneke
***
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