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       Nieuwsbrief nr. 6, oktober 2014 
 
1. Lustrum (korte terugblik) 

 
Er kan teruggezien worden op een zeer geslaagd (zevende) lustrum, waaraan door 77 leden werd 
deelgenomen. Het lustrum werd mede opgeluisterd door de (tijdelijke) aanwezigheid van de 
waarnemend burgemeester van Waalre en zijn echtgenote. 
 

        
 

De leden van het eerste uur werden gedecoreerd. 
 
Verder zijn er vele foto’s gemaakt, waaronder een groepsfoto. 
De voedselbank heeft in een brief  haar dank betuigd voor de 357 artikelen.  
 
De toespraak van onze voorzitter luidde als volgt: 
 
Welkom Leden van de Bridgeclub Waalre op de viering van ons 7de Lustrum, ons 35-jarig bestaan. 
Wat ziet iedereen er prachtig uit! 
Het is een grote eer  dat wij ook onze Burgemeester, de heer Ivo Kortmann en zijn echtgenote hier  
vandaag mogen begroeten 
Hartelijk  welkom meneer en mevrouw Kortmann. Fijn dat u er bent! 
Voordat ik straks het woord aan de Burgemeester geef wil ik eerst met u kort de ontstaans-
geschiedenis van onze vereniging doornemen. Die geschiedenis begon in 1977 (37 jaar geleden). 
In die tijd was het Katholiek Vrouwen Gilde in Waalre heel populair. Het was een gezellig-
heidsvereniging met culturele inslag voor vrouwen. Bijna alle bijeenkomsten werden begonnen met 
een lezing of een andere culturele activiteit.  
Honderden vrouwen waren lid en bezochten de maandelijkse bijeenkomsten.  
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Het was in de zomer van 1977 dat het Bestuur van het Katholieke Vrouwen bedacht dat Bridge 
goed zou kunnen passen in het Activiteitenpatroon van het Gilde. 
Voortvarend als men was, werd er meteen een bridgeleraar ingehuurd waarna kort daarop een 
cursus van start ging.  Locatie: Herberg de Oude Toren. 
Een jaar later werden er onderlinge wedstrijden georganiseerd met analyse achteraf. Die sessies 
vonden plaats in café Dorpzicht, hier om de hoek op de Markt. 
In 1979, nu dus 35 jaar geleden werd door het Gilde de Bridge  Club Waalre opgericht.  
Er werd een bestuur benoemd, statuten opgesteld en een contributie van Hfl 15,- per jaar 
vastgesteld. 
Men vond onderdak in Café Nelly Wijsbek op het Loon. Later, na een uitvoerige renovatie van het 
Klooster werd verhuisd naar het Klooster. 
De Club ging van start met 38 leden. 
Nu, 35 jaar later hebben we een goed georganiseerde vereniging met meer dan 90 leden, maar wel 
met een wachtlijst. 
Wat aantal betreft zijn de vrouwen daarin dominant, nog steeds zijn meer dan 70 van de 94 leden 
vrouw. Ik moet u wel zeggen dat er hard gewerkt wordt aan een wat evenwichtiger samenstelling, 
maar dat gaat best langzaam. 
Nu in 2014 zou je zou kunnen stellen dat het Katholiek Vrouwen Gilde in de loop der jaren 
geëvolueerd is via de bridgeactiviteiten  naar een moderne vereniging met mannen en vrouwen, met 
misschien iets minder CULTUUR maar met heel veel BRIDGE en heel veel GEZELLIGHEID. 
Graag geef ik nu het woord aan de Burgemeester. 
 

2. Algemene Ledenvergadering (ALV) 
 

De ALV werd gehouden op dinsdag 30 september 2014. Het verslag zal aan eenieder worden 
toegestuurd. Hierbij wordt eraan herinnerd de contributie ten bedrage van € 50,00 per lid vóór  
1 december (2014) over te maken naar het bankrekeningnummer zoals linksboven is vermeld. 
Omdat Bevrijdingsdag 2015 op een dinsdag valt, kan het Klooster mogelijk gesloten zijn. Dat is op 
het moment van dit schrijven nog niet duidelijk, maar in ieder geval zal er tijdig over worden 
bericht. 
 

3, Ledenbestand 
 
3.1  Nieuwe leden 

 
Hanni Maurits (speelt met Riki Janssen) 
Riek Hebing (speelt met Marijke van der Vleuten) 
Echtpaar Diny en Harry Baars 

 
3.2  Bedankt als lid 

 
Loe Welling 

 


