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Nieuwsbrief  Nr. 20 (december 2019) 

 

1. Nieuwsbrief 
 

De laatste nieuwsbrief verscheen in februari j.l.  Met Nieuwsbrief nr 20 willen wij deze manier 

van informatie voorziening weer nieuw leven inblazen. Aan alle leden de oproep om 

mededelingen die je op deze manier kenbaar wilt maken aan te bieden bij de secretaris : 
secretariaat@bridgeclubwaalre.nl  

2. Bridgeclub Waalre bestaat 40 jaar. 
 

Lous Wijnand heeft een verslag geschreven van het 40 jarig jubileum feest dat is aangeboden aan 

de Schakel. Helaas zag de Schakel geen mogelijkheid om het verslag te plaatsen, daarom hier. 

Lous bedankt voor de bijdrage. 

40 Jaar geleden, in 1979, werd Bridgeclub Waalre opgericht. Enkele fanatieke  bridgers 

verenigden zich in een club. Elke dinsdagavond werd er, en wordt er nog steeds, in het Klooster 

gespeeld. Zes van de leden die zich toen inschreven zijn nog lid en spelen elke week met alle 

andere 84 leden met veel enthousiasme. 

40 Jaar is een mijlpaal, en dat werd 24 september uitgebreid gevierd. 

Eén van de leden stelde voor om een mini-bridgekroegendrive te houden rond de Markt, in het 

centrum van Waalre. Het bestuur vond het een heel goed idee. En zo gebeurde het. Vier café’s en 

het Klooster deden mee. In groepjes werden ’s middags in De Wolderse Wever, De Doelen, De 

Oude Toren, Meester Keeman en het Klooster de wedstrijden gespeeld.  

Na al dat hersenwerk was het tijd voor ontspanning. Het organisatiecomité had een zaal in het 

Klooster gezellig ingericht voor een samenzijn om met een drankje met elkaar te praten en 

herinneringen op te halen. De leden die er al vanaf het begin bij waren werden in het zonnetje 

gezet. Zij kregen een presentje als herinnering aan 40 jaar lidmaatschap. Een goed verzorgd 

buffet was een waardig slot van deze bijzondere dag. 

We kunnen terugkijken op een mooie, geslaagde dag. Het bestuur kan trots zijn op de goede 

organisatie, waar ze veel voor hebben gedaan.  

Wij hopen nog vele jaren door te kunnen gaan met bridgen bij deze club, in het Klooster. 

 

 
Impressie van het jubileumfeest 
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3. Huisvesting 
 
De eigenaar van het Klooster, Futuris, heeft medegedeeld dat de grote zaal van maart tot 

minimaal september 2020 niet beschikbaar is. Dit betekent dat wij voor deze periode op zoek 

moeten naar een alternatief. 

 

In 2018 zijn al diverse mogelijkheden geïnventariseerd: 

 

De Wolderse Wever 

Aardige zaal van 130-140 m2, laag plafond met bar zowel binnen als buiten de zaal. 

Ligging in het hart van Waalre. Echter door mogelijke wijziging van uitbater is deze locatie na 

januari onzeker. 

Het Huis van Waalre 

Mooie zaal van 200m2. Hoog plafond met bar buiten de zaal.  

Ligging buiten het hart van Waalre (1.5 km). Relatief hoge huur. Stand 2018: Niet beschikbaar 

op dinsdag. Huidige beschikbaarheid onbekend. 

 

De Volmolen 

Mooie zaal van 150 m2. Bar binnen en buiten de zaal. 

Ligging ver uit het hart van Waalre (1.8 km) 

De Doelen 

Niet beschikbaar 

De Hoevenakkers 

Niet beschikbaar 
 

Als mogelijke alternatieven hiervoor komen nog in aanmerking: 

 

De Oude Toren 

Zaal waar nu de woensdagavond bridge van WLTV plaatsvindt is niet groot genoeg. Echter de 

Oude Toren is op dinsdag gesloten zodat mogelijk ook van het restaurant gebruik kan worden 

gemaakt. Eerste informatie: niet beschikbaar 

Restaurant Enjoy 

Beschikbaarheid onbekend 

Hazzo 

Beschikbaarheid onbekend 

 

Bij een enquête in 2018 hebben meer dan een derde van de leden gezegd dat men niet naar de 

donderdag wil!  

Het bestuur houdt rekening met deze wens en we zullen zo snel mogelijk eenieder informeren 

hoe verder. 

Ook zijn ideeën van de leden van harte welkom! 

 

4. Leden 
 
Stef en Riet Hageman hebben zich aangemeld als nieuwe leden. Wij wensen hen van harte 

welkom en veel bridge plezier toe. 

De vereniging telt nu 86 leden. 
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5. Lief en leed 
 

Hannie Stegeman heeft zich aangemeld om de sociale commissie Lief en Leed te bemensen. Aan 

de leden wordt gevraagd om Lief en Leed zaken bij haar aan te melden. Wij wensen Hannie veel 

succes. 

 

6. Bestuur 
 
Het bestuur bestaat sinds de Algemene Ledenvergadering van 17 september j.l. uit: 

Antoine Verster   Voorzitter 

Toon van Dijsseldonk  Secretaris 

Marijke van der Vleuten  Penningmeester 


