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       Nieuwsbrief nr. 5, mei 2014 
 
1, Einddrive 
 

Onze einddrive, gehouden op 20 mei, was een zeer gezellige en succesrijke afsluiting van het 
bridgeseizoen.  
Omdat Antoine al met vakantie was, was de organisatie van de drive in handen van Riky en Marius. 
Er waren 69 deelnemende leden, maar gelukkig was Guus Bary bereid in te vallen zodat we met 35 
paren aan de slag konden. 
Er werden drie ronden van elk 2 x 3 spellen gespeeld met monopoliegeld. 
De meest ‘verdienende’ paren waren Linda/Riky, Martin/Tinus en Rieky/Iet. Nelly en Toon waren 
het meest behoudend en hadden zo goed als niets uitgegeven, daarentegen hebben Lilian en Henny 
met ‘geld gesmeten’. 
Tijdens de pauzes was het smullen geblazen en werd een aantal leden, die zich gedurende het jaar 
verdienstelijk had gemaakt, in de bloemetjes gezet. 
Tegen het einde van de drive werden de jaarkampioenen (Ad en Willem Snackers, met 56,58 %) en 
de slemkampioenen (Ine Velter en Lies Willems, met 27 punten) van harte gelukgewenst, hetgeen 
met stoffelijke blijken werd gewaardeerd. 
Ten slotte werden ook Edith en Rico niet vergeten. 
Er zijn vele foto’s gemaakt door Bart van de Weijer.   

2. Rabobank Clubkas Campagne 

Doordat 76 stemmen (à € 3,32) op onze vereniging zijn uitgebracht, heeft deze actie onze kas met  
€ 252,32 gespekt. Allen hartelijk dank voor de inzet. 

 
3. Bedankt als lid 
 

Jo Jorissen, wegens persoonlijke omstandigheden. 
 

4. Nieuwe seizoen 
 

Het bridgeseizoen 2014-2015 begint op 19 augustus 2014. 
Vergeet ook niet ons lustrum in jullie agenda vast te leggen: dinsdag 16 september 2014.   

  
5. Mutaties       

Eind juni zal Antoine nog een bericht rondsturen met de vraag wie op zoek is naar een andere 
partner. 
 
 

 
Het bestuur wenst jullie allen een prettige vakantie! 


