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Algemene ledenvergadering 

Op 21 april om 20.00 uur is onze volgende algemene ledenvergadering in de Foyer van De Schalm. 

Jullie zijn hiervoor natuurlijk allemaal van harte uitgenodigd en krijgen hier zeer binnenkort de 

stukken voor opgestuurd via de mail. Let dus goed op je inkomende post! 

*** 

Vacature in het bestuur 

Helaas zal er binnenkort een vacature ontstaan binnen het bestuur. Tot 

nu toe hebben wij geen opvolger kunnen vinden en dat is dan ook de 

reden dat we deze oproep in het Aan-signaal plaatsen. Dus: als iemand 

zich graag zou willen inzetten voor de club en haar leden, dan nodigen 

wij die persoon uit om eens kennis te komen maken en te bespreken wat 

een en ander inhoudt. 

Je kunt hiervoor contact opnemen met Cobi van Rooijen,  

 tel. 06-25073797 

*** 

Wel en wee 

Zoals jullie weten heeft Mieke Rijnen zich vanuit het bestuur altijd 

beziggehouden met het wel en wee van onze leden. Hierbij bracht zij zieke leden 

of leden die het wat moeilijker hadden een bezoekje, een bloemetje, stuurde ze 

een kaartje en hield de andere bestuursleden op de hoogte. Nu zullen jullie 

zeggen, dat er op dat gebied een groot gat zal vallen omdat Mieke heeft 

aangegeven na dit seizoen haar bestuursfunctie neer te willen leggen. Maar 

Mieke zou Mieke niet zijn als ze niet zelf gezorgd zou hebben voor een goede 

opvolgster in de persoon van Lucia Moonen die ook door Mieke is ingewijd in 

deze taak bij onze club.  

Lucia heeft in de zorg gewerkt en heeft dus ook wel feeling met deze taak. Zij doet het graag en 

heeft in dit kader al enige taken op zich genomen. Voor jullie betekent dit dat je Lucia altijd kunt 

bellen als je zelf eens een vriendelijk woordje nodig hebt, of als je van een van de andere clubleden 

weet, dat het niet zo lekker met hem of haar gaat. Uiteraard kun je ook het kenbaar maken als je een 

bezoekje niet op prijs stelt of als het niet zo prettig uitkomt. Weet in ieder geval dat wij het fijn 

vinden te weten hoe het met onze clubleden gaat. 

*** 

Lid blijven 

Op 6 september 2022 start de competitie van het nieuwe seizoen. Hopelijk kunnen we deze van het 

begin tot het eind zonder slag of stoot afmaken.  

Om te achterhalen welke leden volgend jaar weer mee zullen spelen, met welke partner en op welke 

avond zullen jullie na de algemene ledenvergadering via de mail een vragenlijst ontvangen. Wij 

verzoeken jullie om deze allemaal in te vullen zodat de wedstrijdleiders volgend jaar niet voor 

verrassingen komen te staan. 

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking. 

*** 
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Kofferverhuur (Dinsdagavondkoffers) 

Ik ben hard,  

Ik heb een harde bolster maar een zachte inhoud. 

Alle spellen gespeeld door dinsdag A of B heb ik in me met de 

uitslagen. 

U kunt een hele avond spelen tegen die dinsdagavondspelers 

en uw score vergelijken met de besten van BCBE. 

Voor € 4,00 per keer hebt u een avond plezier (kaarten), gemak 

(niet schudden) en cursus (waarom haal ik die score niet?) 

Als u mij haalt: veel plezier! 

Het koffertje 

 

De verhuur wordt verzorgd door: 

Mieke en Ko Rijnen, Jacob van Ruijsdaellaan 4, Berkel-Enschot, tel. 013-5334587 

 

Wel zo verstandig om vooraf even te bellen. 

*** 

Paasdrive 

 

Hierbij willen we u uitnodigen voor de paasdrive 2022. Wij organiseren deze drive op  

12 APRIL OM 19.30 UUR IN DE FOYER VAN DE SCHALM. 

Vanaf 19.00 uur is dan de zaal open. 

 

              

         

                   

    

 

Om een en ander goed te kunnen voorbereiden, verzoeken wij u ervoor te zorgen dat uw 

aanmeldingsformulier uiterlijk 5 april in ons bezit is. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

                                                                       

 

 

Bestuur BCBE 

 

 

P.S. Volgens traditie is er die avond ook een loterij. Wilt u hiervoor wat eurootjes meenemen? 
 

*** 

 

Hou zaterdag 8 oktober 2022 vrij!!! 

 

Op de homepage van onze website kunt u het aanmeldingsformulier voor deze drive vinden. 
Hiervoor kunt u ook de volgende link gebruiken: https://bcbe.nl/aanmelden-voor-de-paasdrive-2022/
Per paar kunt u één formulier invullen. Als u geen partner heeft, speelt u met een bridger die ook 
geen partner heeft opgegeven.


