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In memoriam 

 
Herma Cashoek-Verheggen 

Ons bereikte het droeve bericht dat Herma Cashoek op 18 februari 2022 na een lang ziekbed 

is overleden op 77-jarige leeftijd. 

Herma is meer dan 40 jaar lid geweest van onze vereniging en speelde bijna al die jaren met 

haar man Evert Cashoek als partner. 

Op donderdag 24 februari is de crematieplechtigheid. 

Wij wensen namens ons allen de familie veel sterkte toe. 

 

 

 

 

Bridgen in de foyer 

 

In het laatste Aan-signaal is aangegeven dat we zouden starten met bridgen in de foyer. Natuurlijk 

gaan we dat ook doen, maar helaas kunnen we nog niet op donderdag 3 maart in de foyer terecht. We 

gaan dus na de carnavalsvakantie starten en wel op dinsdag 8 maart/donderdag 10 maart om 19.45 uur. 
 

Als je helemaal geen klachten hebt, kan je zonder te melden komen vanaf 19.30 uur. Bij binnenkomst 

krijg je een kaartje met daarop je paarnummer en de tafel waaraan je begint. De computerbedienaar 

maakt aan de hand van de aanwezigen de loopbriefjes voor de rest van de avond. Om een al te grote 

toeloop te vermijden, zijn deze avonden alleen bestemd voor leden van onze club. 
 

We houden ons nog aan de volgende coronamaatregel: op iedere tafel staat een flesje handgel: maak 

je handen schoon voordat je begint met het eerste spel aan die tafel. 
 

Natuurlijk wensen wij iedereen fijne bridgeavonden. Hopelijk hoeven we niet weer uit te wijken 

naar stepbridge.  
 

Totdat we gaan bridgen in de foyer, blijven we de dinsdag- en donderdagavonden wel stepbridgen. 
 

Cobi van Rooijen, secretaris 

*** 
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Enquête middagbridge 
 

Zoals tijdens onze laatste ledenvergadering was afgesproken, hebben we onlangs met een enquête onder 

alle leden een onderzoek gedaan naar de belangstelling voor middagbridgen. Uitganspunt daarbij was 

dat we twee keer in de week bridgen in de foyer. Een middag gaat dan ten koste van een avond. 

53 leden hebben gereageerd op de enquête. De antwoorden op de vragen waren als volgt: 
 

  Ja Nee n.v.t. 

1 
Indien de dinsdagavondcompetitie wordt verplaatst naar de dinsdagmiddag, gaat u 

dan meedoen aan de dinsdagmiddagcompetitie? 
15 24 14 

2 
Indien de dinsdagavondcompetitie wordt verplaatst naar de dinsdagmiddag, gaat u 

dan overstappen van de dinsdagavond- naar de donderdagavondcompetitie? 
7 25 21 

3 
Indien de dinsdagavondcompetitie wordt verplaatst naar de dinsdagmiddag, gaat u 

dan dinsdagmiddag spelen in plaats van donderdagavond? Vul hier n.v.t. in, als u 

nooit op donderdagavond speelde. 
3 29 17 

4 
Indien de dinsdagavondcompetitie wordt verplaatst naar de dinsdagmiddag, stopt u 

dan helemaal met spelen? 
7 29 17 

5 
Indien de donderdagavondcompetitie wordt verplaatst naar de donderdagmiddag, 

gaat u dan meedoen aan de donderdagmiddagcompetitie? 
17 20 16 

6 
Indien de donderdagavondcompetitie wordt verplaatst naar de donderdagmiddag, 

gaat u dan overstappen van de donderdagavond- naar de dinsdagavondcompetitie? 
6 21 26 

7 
Indien de donderdagavondcompetitie wordt verplaatst naar de donderdagmiddag, 

gaat u dan donderdagmiddag spelen in plaats van dinsdagavond? 
6 21 26 

8 
Indien de donderdagavondcompetitie wordt verplaatst naar de donderdagmiddag, 

stopt u dan helemaal met spelen? 
8 23 22 

  Ja Nee Misschien 

9 
Verwacht u dat niet-leden of oud-leden lid worden van BCBE als wij middagbridge 

aanbieden? 
11 8 34 

10 
Denkt u dat u uw lidmaatschap gaat opzeggen als er geen middagbridge wordt 

aangeboden? 
0 50 3 

 

Hieruit heeft het bestuur geconcludeerd dat er op dit moment onvoldoende belangstelling is voor het 

middagbridgen. Mede gezien het feit dat op de dinsdagmiddag inmiddels een andere club in de 

foyer is gaan spelen. 
 

Hiermee wordt wat het bestuur betreft de discussie over het middagbridgen gesloten. Met excuses 

aan de leden, die ’s avonds niet meer kunnen of willen komen bridgen. 
 

Met vriendelijke groet, 

Ruud Koningen 

*** 

Dinerdrive 
 

Helaas moeten we langs deze weg meedelen dat Corona ook roet in het eten heeft gegooid van de 

dinerdrive, die op 6 maart zou plaatsvinden. Hoewel we misschien nu wel wat meer mogelijkheden 

hebben om in de zaal en tijdens een diner te bridgen, was het voor de organisatoren toch te kort dag 

om dit nog op poten te zetten.  

Jammer natuurlijk, maar we zijn wel aan het uitkijken naar een eventueel alternatief en hopen jullie 

hier zo snel mogelijk over te kunnen informeren. 
 

HOUD OOK NU JE MAIL WEER GOED IN DE GATEN EN LEES DE KOMENDE  

AAN-SIGNALEN GOED DOOR! 
 

*** 
 

Algemene Leden Vergadering 
 

Deze zal plaats vinden op 21 april 2022. 

De uitnodiging hiervoor met de bijbehorende stukken volgt nog. 


