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Mieke 

Tijdens de ledenvergadering van 21 april hebben we helaas afscheid genomen van Mieke Rijnen als 

bestuurslid van onze club. 

Natuurlijk heeft Ruud Koningen haar toegesproken met zeer lovende 

woorden. Mieke is namelijk al heel lang lid van het bestuur en heeft 

zich altijd voor 200 % ingezet. Dat ze veelzijdig is, blijkt wel uit de 

opsomming van taken die zij op zich heeft genomen: voorzitterschap, 

bestuurslid, organisator van allerlei drives en ook het in de gaten 

houden van het wel en wee van al onze leden. Menig lid heeft van haar 

wel een bloemetje of kaartje ontvangen als daarvoor aanleiding was.  

 

Dat de leden Mieke super waarderen voor al het werk dat zij als zo vanzelfsprekend altijd heeft 

uitgevoerd, blijkt wel uit het volgende: toen Ruud Koningen de leden vroeg of zij het ermee eens 

waren dat Mieke benoemd zou worden tot erelid van onze vereniging, werd dat voorstel met luid 

applaus ontvangen. 

 

 

 

Vanaf heden is Mieke dan ook erelid van Bridgeclub Berkel-Enschot 

en dat is ten volle verdiend. 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

De Paasdrive 2022 
 

Op 12 april 2022 was het dan eindelijk zover: we konden weer 

feestelijk bij elkaar zitten en nog bridgen ook. Corona was ver 

weggedrukt en we verlangden er alleen maar naar gezellig met 

elkaar iets te kunnen vieren. 

Niets ontbrak. Lucia en Mieke hadden de zaal supergezellig versierd, overal waren eitjes en er was een 

prachtig gevulde prijzentafel. Natuurlijk ontbraken Corry Brok en Paula Jansma niet met de lootjes. Al 

bij de ingang werden we daarmee verrast. Ook Theo wist de lootjes goed aan de man te brengen. 

Met 40 paren begon zo onze Paasdrive. Ruud had een tafelindeling gemaakt en heeft verder de hele 

avond als wedstrijdleider en fotograaf de zaal en de bridgers in de gaten gehouden. Supergezellig! 

(Iedereen heeft inmiddels een mail gekregen met een link naar alle paasdrive-foto’s of kan 

rechtstreeks naar het archief op onze site gaan. Denk om het wachtwoord!) 

Tijdens het bridgen werden we ook nog eens verrast met lekkere hapjes! Dat de kaarten hierdoor 

misschien wat vettig werden, mocht de pret niet drukken.  
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Tijdens de pauze was de prijsuitreiking van de gekochte 

lootjes. Corry en Paula konden enkele leden een fijne 

cadeaubon van € 40,- uitreiken. Bedankt daarvoor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uiteraard kwam er ook een paasdrive-einduitslag. Veel paren vielen in de prijzen en konden van de 

prijzentafel wat lekkers/leuks uitkiezen. Aan het winnende paar werd uiteraard ook de Bert 

Schreuderwisseltrofee uitgereikt.  
 

 
 

Deze eerste plaats was behaald door MONIQUE BENSING en MIREILLE JANSEN. 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD, DAMES! 


