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Kerst 2021 

Zing met me mee op de melodie van de herdertjes: 

De bridgertjes lagen te wachten 

Om zeven uur voor de teevee 

Zij hielden vol trouwe de wachte 

Het viel allemaal niet zo mee 

Daar hoorden zij Mark en Huug praten 

De achtergrond wapperde mee 

Ze kregen al gauw in de gaten 

Geen bridge in ons fijne foyer 

 

Ja, daar zitten we dan. Thuis achter het scherm of zelfs dát niet. En nu mogen we ook nog eens niet 

bij kinderen en kleinkinderen zijn. Het had een feest van licht en cadeautjes moeten zijn.  

En wat leggen we nou toch onder de kerstboom, tussen de afgevallen naalden? Hebben we nog iets 

om in een fraai kerstcadeaupapiertje in te pakken? Zou dat een stepbridge-abonnement kunnen zijn? 

Je kunt het moeilijk mooi inpakken, maar het is er niet minder welkom door. Het zal namelijk nog 

lang duren voor we weer eens in de foyer mogen bridgen. Op 14 januari zullen de berichten niet 

positief zijn.  

Als je lid bent van StepBridge kun je niet alleen gratis meedoen met ons clubsteppen, maar je kunt 

dag en nacht bridgen op QuickStep, in je eentje of met je partner. Je kunt ook een steptafeltje 

organiseren en bekenden uitnodigen. Dan zit je niet met vreemden aan tafel. 

Gelukkig mogen we nog wél mensen thuis uitnodigen voor een avondje bridgen aan een grote tafel. 

En dat wordt dan nóg leuker als je een koffertje met 24 spellen huurt bij Mieke Rijnen (06-80089527). 

Dan kun je jouw scores vergelijken met de scores van een competitie-avond. 

StepBridge is best leuk en gezellig, maar er gaat toch niets boven een avondje in de foyer. 

Toegegeven, maar ik probeer tóch steeds maar weer iedereen te stimuleren op StepBridge te gaan 

bridgen. Beter iets dan niets. 

 

 

Het bestuur en de technische commissie hebben nu ook aan de niet-steppers gedacht: geen prijzen 

bij de stepkerstdrive, maar een gebakje voor álle leden, ook de niet-spelende leden. Wél komende 

maandag of dinsdag er op uit om je gebakjes te halen of iemand vragen dat voor je te doen.  

Op deze manier proberen we tóch wat licht te brengen in deze in meerdere opzichten donkere 

tijden. Vanaf Kerst worden de dagen weer langer en wellicht komt er weer een tijd dat we samen 

mogen zijn in de foyer. We blijven hopen! 

 

Mede namens het bestuur en de technische commissie: 

Een zalig Kerstfeest en een mooie jaarwisseling gewenst. 

Ruud Koningen 
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Stepkerstdrive 

 

We hadden het zo mooi kunnen maken: onze vertrouwde kerstdrive in de foyer. We hadden al een 

voorinschrijving georganiseerd en leuke kerstcadeautjes bedacht. We zouden zelfs het 

aanvangstijdstip vervroegen, opdat het niet te laat zou worden. Prijsuitreiking en lootjes trekken 

vragen nou eenmaal de nodige extra tijd. 

Ja, zelfs de loterij gaat niet door. Zonder gezellige trekking is dat ook niet leuk.  

 

Wat ons rest is een kerstdrive op stepbridge: 

Op dinsdag 21 december. Ook voor de donderdag-bridgers. 

Gewoon op de “normale” manier inschrijven, zoals op andere clubstepavonden. Ook voor hen die 

zich hadden voor-ingeschreven. Het begint om 19.30 uur en invallers van buiten de club zijn nu wél 

toegestaan.  

Je kunt je kerstgebakje tijdens de kerstdrive nuttigen, maar op een ander moment kan dat ook. Dan 

blijft je toetsenbord mooi schoon. 

 

Op donderdag 23 december is er nog een gewone clubstepavond. Maar dan blijft het even stil. Op 

4 en 6 januari gaan we weer verder met clubsteppen. 

 

 

 

 

 

              Kerstmis en corona 
 

Kerstmis …. Wie had ooit kunnen denken dat ik Kerstmis zou vieren zónder boom? Wat zeggu? 

Geen boom! Mag dát ook al niet meer? Tuurlijk wel, maar van ons een milieubewuste keuze. Zo 

hebben we wel een stalletje en dát hebben de meeste families tegenwoordig dan weer niet, want zeg 

nu eerlijk: wat betekent kerstmis voor u eigenlijk? En ik schrijf het in deze vraag niet voor niets met 

een kleine letter. Met kerstmis vreten we ons toch vol en zingen – zonder de betekenis van die 

woorden te kennen – “stille nacht, heilige nacht”.  

Hoezo stil? Al weken knallen ze er op los; hele files naar Baarle-Hertog om als knaljunk klaar te 

komen. Mag dát ook al niet meer? Nee, dat mag inderdaad niet meer. Redenen te over om het te 

verbieden: Kosten, lawaai, stress bij mens en dier, luchtverontreiniging en laat dat “ook” er maar af. 

We mogen nog verschrikkelijk veel, al is “mogen” in dit verband geen goede keuze; we dóen nog 

verschrikkelijk veel, nietwaar? 

Hoezo heilig? Driekwart van de mensen heeft geen flauw benul van wat Kerstmis oorspronkelijk 

voor feest was. Zoals pasen (eveneens met een kleine letter) in verband gebracht wordt met een 

haas die nota bene éieren legt, zo wordt kerstmis gelinkt aan dennenbomen, eten om je vingers – als 

je die nog hebt - bij op te vreten, glühwein drinken (getsie) en wintersport. Vakantie; het wordt 

allemaal niet verboden, maar afgeraden. Dus we mogen? Dan we dóen het toch gewoon, nietwaar? 

Praat me er niet van; we zijn een eigengereid volkje. 

 

 

 

Een beetje somber begin van mijn Stiphoutse overpeinzingen. Ondanks alle zwartgallige columns in 

de krant, alle negatieve gezwets in de diverse talkshows, het gestoethaspel van onze besluiteloze 

regering vind ik dat we het goed hebben! 
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Ja, ook wij maken misbruik van de welvaart door Albert Heijn te vragen ons boodschappenlijstje 

wekelijks aan de deur te zetten. 

Ja, ook wij halen die gratis prikken – al vindt menigeen dat dat allemaal weer te langzaam gaat. 

Ja, ook wij zijn blij dat er op gezette tijden voetbal of darten op de buis komt, al is dat in een lege 

hal of verlaten stadion. Bovendien zijn we maf van quizzen; we komen de avonden wel door.  

Zeker nu we door corona weer verplicht stepbridgen …. Mijn vrouw miste het fysieke BCBE-bridge 

heel erg, waardoor je dat “verplicht” toch in een ander licht moet zien. Ik speel niet meer; die 

avond(en) mag ik dan de afstandsbediening hebben! De stepbridge-avonden kom ik dus ook wel door! 

Ja, ook wij kunnen naast dat digitaal bridgen nog sporten, al is dat een groot woord voor dat 

fietstochtje of die wandelingetjes met de hond. 

Over hond gesproken: Sinds een paar maanden hebben we een tweede keffertje in huis. Nee, geen 

“corona-exemplaar”, gewoon de geplande opvolger voor onze intussen alweer 11 jaar oude Sam. 

Nou, ik geef jullie op een briefje: wanneer je je in deze coronatijd verveelt omdat “er niks mag”, 

schaf dan zo’n mormel aan! Je hebt je handen er vol aan, je verveelt je geen moment (het beestje 

verveelt jóu), je hebt geen fut om naar wat voor festival dan ook te gaan, je drinkt ’s avonds een 

borrel extra en je slaapt als een roos. Gewékt wordt je heus wel (door dat beestje)! Een 

toepasselijker naam konden we dan ook niet vinden: Sjors (van de rebellenclub, weet je nog?) 

 

 

 

 

 

 

 
Black and tan teckel Sjors 

Je moet natuurlijk wel een soort van dierenvriend zijn en dat zijn we toch allemaal: we houden 

allemaal van hazen met pasen en van kalkoenen met kerst; ja toch, niet dan? En voor de veganisten 

onder ons: onze Sjors die is om óp te vreten en niet om op te éten!  
 

Beste lezer, wanneer u tot hier gekomen bent, verdient u een borrel. Dat het u wel moge bekomen!  

Wens ik jullie allemaal fijne feestdagen en een 3G jaar toe: Goed, Gezond en Gelukkig 2022! 

dirruk 

 

  

Mijmeringen 
 

Ondertussen weten de meesten van jullie het al wel: ik wandel graag. Tijdens deze wandelingen 

passeert er heel wat de revue. Daar zijn persoonlijke dingen bij, zoals leuke en soms ook minder 

leuke gedachten over kinderen en kleinkinderen. Maar ook algemene zaken zoals natuur, corona, 

kerstmis, afval enzovoort. 

Tijdens de herfst heb ik natuurlijk net als jullie allemaal de paddenstoelen zien groeien, de bladeren 

zien vallen. Veel verschillende kleuren, hoewel die nu ondertussen al bijna allemaal in de bruine 

tinten zitten. Het lijkt een somber geheel, maar dat is het niet. Ik heb eens ooit de vraag gehoord van 

iemand die niet uit Nederland kwam: “Waarom laten jullie al die dode bomen staan?” Hij was hier 

duidelijk gearriveerd in de herfst/winter. 

Dan besef ik dat de vallende bladeren helemaal niet negatief zijn: ze houden een belofte in! De 

belofte dat het de komende lente allemaal weer lichtgroen gaat kleuren, de bloemen weer zullen 

bloeien, alles weer opnieuw tot leven komt. Vroeger waren we dan ook blij met de gevallen 

bladeren: we maakten er hutten van of liepen er al schoppend doorheen. 
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Zo ook de komende tijd. We zitten nu in de 

adventsperiode. Het woord “advent” zegt het al: “Dat wat 

gaat komen”. Wacht maar af tot het goede weer terug is in 

ons midden. We ontsteken kaarsjes, kerstbomen, zodat 

toch vooral “dit goede” weet, waar het moet landen! 

En natuurlijk komt aan sombere tijden een eind, zal de zon 

weer gaan schijnen, kunnen we weer fysiek bridgen, zoals 

we allemaal graag zouden willen. 

Tot dan: heb geduld, geniet van de leuke dingen die er ook 

nu zijn! Blijf allemaal gezond en vier de komende 

feestdagen zo gezellig mogelijk! 

Heel veel geluk, veel gezondheid en fijne feestdagen. 

Cobi van Rooijen 

 

 

 

Het bestuur ontving een aantal erg leuke reacties op het “kerstgebaar” naar álle leden toe. Blijkt 

hoe zeer deze “prijzenwissel” gewaardeerd werd!  

Hartelijk dank voor deze leuke verrassing voor iedereen ..!  

Dit is zeker een ommetje waard. 

Wat een leuke en lekkere verrassing bestuur BCBE. 

Een mooi gebaar naar de leden toe, in deze onrustige moeilijke tijden. 

Fijne Kerst en gezond 2022!. 

Wat een geweldig leuk idee: eerst wandelen en dan als beloning een gebakje: 

Het gezonde met het aangename verenigen. 

Dankjewel voor deze mooie geste!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijne Feestdagen gewenst, mogelijk in kleine kring, maar met uw geliefden! 
Laten we hopen dat 2022 weer een jaar wordt als vanouds 

 

 

 

 

 


