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Van het Bestuur 
 
Het valt allemaal niet mee. Het afsluiten van ons Bridgehome was een simpel besluit, na de persconferentie van 12 
maart. Maar het opstarten op een veilige manier, volgens vaak onduidelijke regels die ook nog eens steeds gewijzigd 
worden, dat was (en is) een enorme klus. Door de forse inspanningen van een groot aantal vrijwilligers en zeker ook van 
mijn medebestuursleden, konden we in juli weer voorzichtig starten met zomerbridge. En wat we daarvan leerden, 
hebben we kunnen gebruiken om vanaf september op alle dagdelen het bridgen weer op te starten. 

We zijn ervan overtuigd dat ons Corona-protocol zodanig is, dat we op een veilige en verantwoorde manier met elkaar 
kunnen bridgen. Absolute voorwaarde daarvoor is wel, dat we ons daar allemaal aan houden! Het kan gebeuren dat 
iemand een keer een Corona-afspraak vergeet. Maar wees dan niet boos als de Corona-verantwoordelijke (of iemand 
anders, we zijn namelijk allemaal verantwoordelijk) je daarop aanspreekt. De komende tijd gaan onze 
clubfunctionarissen er nog strenger op toezien dat iedereen zich aan de regels houdt. En de leden van het bestuur gaan 
de komende week bij elk dagdeel op bezoek om dit nog eens extra onder de aandacht te brengen. Iemand die dan nog 
steeds denkt dat de regels voor hem of haar niet gelden, kan beter wegblijven (of weggaan). 

Denk bij alles wat je doet ook aan de kwetsbare leden, die alleen als we het allemaal heel veilig doen, überhaupt durven 
komen te bridgen. Ik heb zelf op andere plekken ervaren hoe het is om te zien dat niet iedereen zich aan de regels houdt. 
Je gaat dan echt overwegen om maar niet meer te komen. Doe een ander dit niet aan. 

Vorige week kregen we voor het eerst een melding over een positieve Corona-test bij een van onze leden die in de 
voorafgaande periode op de club gespeeld had. We leven erg mee met dit lid en diens naasten en we hopen van harte dat 
deze persoon snel herstelt. Onze gedachten zijn ook bij andere leden die zoiets overkomt of anderszins ziek zijn 
geworden. We wensen allen veel sterkte. 

Vanwege de onrust die vorig weekend ontstond, hebben we moeten besluiten de club een week dicht te doen. We 
hebben deze week vele uren vergaderd, veelal samen met Hans van Overbeeke, over hoe we moeten omgaan met nieuwe 
besmettingen onder onze leden. Er is een bericht op de website van BCLH geplaatst met wie je contact kunt opnemen als 
je positief getest bent. Een verwijzing naar het protocol, dat dan in werking treedt, staat op de website onder rubriek 
Corona. Absolute vertrouwelijkheid is daarbij gegarandeerd. 

Vanaf komende maandag is onze club ‘gewoon’ weer open. Nieuwe besmettingen onder onze leden vallen helaas niet uit 
te sluiten, zeker gezien het feit dat de regio Haaglanden een van de regio’s is waar het aantal besmettingen snel 
toeneemt. Dat hoeft niet meteen te leiden tot een nieuwe sluiting van onze club, maar als wij van hogerhand te horen 
krijgen dat we moeten sluiten, gebeurt dit uiteraard direct. Voor de goede orde wijs ik iedereen er wel nog een keer op 
dat ook al proberen we het allemaal zo veilig mogelijk te maken op de club, je altijd op eigen risico komt spelen. 

Aangezien onze club onder de Veiligheidsregio Haaglanden valt, hebben we moeten kijken of we te maken krijgen met 
een nieuwe beperking die premier Rutte vrijdag aankondigde: in bepaalde regio’s mogen er nog maar maximaal 50 
mensen tegelijk in een (feest)zaal. Net als bij eerdere maatregelen, geldt dat er bepaald geen duidelijkheid is en dat 
regels nog nader moeten worden uitgewerkt. Maar vooralsnog gaan we ervan uit dat wij als organisatie met een goed 
Corona-protocol alleen een meldplicht hebben. Die melding wordt dit weekend gedaan. Alle ontwikkelingen blijven we 
op de voet volgen. 

Ik sluit af met de vurige wens dat al onze leden gezond blijven of snel weer worden. Samen komen we er doorheen! 

Namens het bestuur, Paul Hoevenaars 
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Corona en bridgen 

Het bestuur heeft bij het opstellen van de maatregelen rondom Corona met diverse mensen en deskundigen overlegd. 

Ook heeft het bestuur mijn mening gevraagd en gezien wat ik van het Coronavirus weet, heb ik het gevoel dat ik veilig op 

de club kan bridgen.  

HET ALLER BELANGRIJKSTE IS …  KOM NIET BRIDGEN ALS JE KLACHTEN HEBT. 

Met deze goede maatregelen heeft het bestuur van BCLH het voor elkaar gekregen dat wij, weliswaar met een beperkt 

aantal spelers, weer live kunnen bridgen. Deze regels zijn voorgelegd aan de gemeente en aan de voorzitter van de 

veiligheidsregio en zij hebben toestemming gegeven om op ons bridgehome te kunnen bridgen. 

Ondanks deze maatregelen kan het voorkomen dat er iemand met een Covid-19 besmetting toch heeft gespeeld. Het wil 

niet zeggen dat de besmetting tijdens het spelen is gebeurd. Belangrijk is dan de verspreiding zoveel mogelijk in te 

perken. 

Het Covid-19 virus wordt via speekseldruppels van mens op mens overgedragen. Bij ademen en spreken komen er 

speekseldruppels vrij. Dit is soms zichtbaar, maar wat gevaarlijk is zijn de microscopisch kleine druppeltjes. Ook deze 

worden verdeeld in grote en kleine druppeltjes.  

Grote druppels worden ongeveer 1 meter verspreid en dalen dan neer. In deze grote druppeltjes kunnen virussen 

worden aangetoond en kunnen als deze ingeademd worden, of via handen op eigen slijmvliezen (mond/neus of ogen) 

binnenkomen. Om deze vorm van besmetting te voorkomen hebben we in Nederland ingevoerd dat we 1,5 afstand 

moeten houden. Met deze maatregel hebben we bereikt dat de “eerste” Coronacrisis is beteugeld. 

Overal in de wereld proberen wetenschappers uit te zoeken of kleine druppels ook besmettingen kunnen veroorzaken. 

Tot nu toe is daar geen bewijs gevonden, maar het is ook niet 

uitgesloten. Deze kleine druppels kunnen veel verder dan 1 

meter worden verspreid. Bij niezen is bewezen dat ze wel tot 

14 meter verspreid kunnen worden, vandaar het advies om te 

niezen in de elleboog. Om te voorkomen dat deze kleine 

druppels een besmettingsbron kunnen zijn, moeten deze zo 

snel mogelijk in de ruimte verdeeld worden. Hierdoor 

ademen mensen zo min mogelijk van deze druppeltjes in. Om 

dit te bereiken moeten ruimtes zo goed mogelijk geventileerd 

worden. 

De belangrijkste maatregelen die bij het bridgen worden getroffen zijn: houd 1,5 m afstand en ventileer de 

ruimtes zo goed mogelijk.   

Wat als er nu een speler besmet is met Covid-19 en op de club heeft gebridged? In de eerste plaats is dit 

natuurlijk heel triest voor de speler. Maar wat betekent dit voor de andere spelers? 

Door de maatregelen van BCLH is de kans dat andere spelers besmet geraakt zijn/worden uitermate klein. Maar dit is 

niet 100% uitgesloten. Iemand kan ziek worden en als de besmetting op de club gebeurd is, wordt men binnen 14 dagen 

ziek. Dit is de zogenaamde incubatietijd, de tijd die het virus nodig heeft om iemand ziek te maken. Als je met heel veel 

virussen ineens besmet wordt, ben je meestal heel snel (binnen enkele dagen) ziek. Maar word je door weinig virussen 

besmet, kan het veel langer duren. Na 14 dagen ben je veilig.  

Als het bestuur geïnformeerd wordt over een besmette speler, gaat het bestuur na op welke dagen deze bridger gespeeld 

heeft. Omdat iemand al besmettelijk is vanaf 2 dagen voor de klachten zich openbaren, wordt gekeken of hij/zij dan ook 

gespeeld heeft. Iedereen die op die dagen aanwezig was, krijgt van het bestuur een mail met informatie en waarin staat 

dat je je eigen gezondheid in de gaten moet houden. 
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Als je tijdens het spelen je netjes aan de maatregelen gehouden hebt, is er geen enkele reden om je ongerust te maken.  

De GGD houdt hiervoor de term “overige niet nauwe contacten aan”. D.w.z. binnen een ruimte op meer dan 1,5 meter 

afstand zijn geweest en niet zijn aan-gehoest.  

Velen zullen willen weten wie de besmette speler is.                                                                                                                       

Om voor zichzelf uit te zoeken: “ ben ik dichtbij hem/haar in de buurt geweest?”  

Ook al zou je binnen 1,5 m zijn geweest, kan dat gezien de maatregelen die BCLH heeft genomen, namelijk nooit langer 

dan 15 minuten en daardoor heeft het willen weten wie het eigenlijk betreft, geen enkele meerwaarde in de overweging 

van  andere maatregelen moeten treffen. 

De GGD heeft een register waarin zij bijhoudt hoe en waar een besmette persoon mogelijk besmet is. Als blijkt dat er 

mogelijk meer personen op de club besmet zijn geraakt, zal zij de veiligheidsregio (burgemeester) mogelijk adviseren 

dat de club voor 14 dagen dicht moet. 

Als ik dit zo allemaal overzie voel ik me veilig om te bridgen. 100% garantie krijg ik niet, maar als ik boodschappen ga 

doen heb ik misschien nog wel een groter risico besmet te raken. 

Ik hoop dat ik antwoorden heb kunnen geven op vragen van jullie, als er nog andere vragen 

zijn rondom Corona ben ik van harte bereid deze te beantwoorden of voor jullie uit te zoeken. 

 

Hans van Overbeeke, specialist ouderengeneeskunde. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Wat moet ik doen als ik       

Corona heb?  

Zie de Website van BCLH. 

Op de voorpagina en onder rubriek    

Corona, waar u alle documenten nog       

eens rustig na kunt lezen. 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Post aan de secretaris:  
 
Naar aanleiding van mijn bericht over  de sluiting van de zaal afgelopen week heb ik weer heel veel reacties ontvangen. 
De meeste waren positief en vonden het een goed besluit. Een enkeling vond het jammer. Velen bedankten ook het 
bestuur voor het vele werk van de afgelopen tijd. Voorzichtige mensen lieten weten voorlopig nog even niet te willen 
komen. En we kregen tips over nog veiliger spelen en bedienen. Aan iedereen: hartelijk dank namens het bestuur! 
En vanwege de vele vragen die zijn binnengekomen heeft Hans van Overbeeke een artikel geschreven over de risico’s op 
besmetting als je komt bridgen. Lees het hierboven in deze nieuwsbrief! 

HELP IK HEB      
CORONA

HELP VERSPREIDING TE VOORKOMEN !

BEL HET BESTUURSLID 

Marlou  Meuleman 06-51977988

Geef aan:
• Wanneer heb je gespeeld?
• Wanneer zijn de klachten begonnen?
• Wanneer was de testuitslag bekend?

Zij zet het protocol in werking.

veiligbridgenBCLH@gmail.com
GEEF AAN NIEMAND JE NAAM DOOR!
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Zomerbridge in corona stijl 2020 
 
Tijdens de Wedstrijdleiders vergadering half juni in Bridgehome stonden alle tafels en stoelen er nog verloren bij. 
 
Nadat op 1 juli door de regering groen licht kwam om in Corona-stijl te bridgen, is er hard gewerkt.  
Het bestuur heeft samen met vrijwilligers ervoor gezorgd dat vanaf half juli de zomerbridge kon starten. 
Het zomerbridge was er 7 keer op vrijdagavond en 6 keer op de dinsdagmiddag. 
 

Het was spannend welke leden en hoeveel er zouden komen.   
Maar ze kwamen en met de ontvangst van deze leden kwam het Bridgehome  
weer tot leven. 
Ieder was verrast hoe goed alles verzorgd was en dat aan alles was gedacht. 
Men was blij om weer kaarten in handen te hebben, in plaats van een toetsenbord. 
Maar men was vooral blij met het sociale contact, want dat was toch wel een gemis. 
 
We kregen dan ook alleen maar complimenten voor het bestuur en de vrijwilligers, 
die dit toch weer hadden mogelijk gemaakt. 
 
Zo was de zomerbridge een geslaagde proefperiode voor de start van het  
seizoen 2020 – 2021. 
 
Ik wens jullie allen een goed en gezond bridge jaar toe. 
 
Tiny v.d. Harst 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Enkele aandachtspunten/reminders: 
 
 

• Lees voordat u weer komt bridgen nog eens 
aandachtig het BCLH-Protocol door 

• Kom niet bridgen als je klachten hebt! 
• Zorg dat je 10 minuten voor aanvang bridgetijd 

(13.20 of 19.50 uur) aanwezig bent, vanwege de 

extra Corona-uitleg die door de Wedstrijdleider 

wordt gegeven. 

• De Corona-coördinator is degene in het gele hesje. 

• Speeltijd bij 5 rondes x 5 spellen is 38 minuten per 

ronde. 

• Allemaal tegelijk wisselen! Op teken van de WL. 

• De ramen staan open, dus denk aan extra (warme) 

kleding. 

• De barvrijwilligers in de oranje hesjes komen bij u 

aan tafel serveren. 

• Barkaarten gepast betalen. 

• Online Stepbridge gaat door op maandag- 
middag, dinsdagavond en donderdagavond. 
 

  

Houd je aan de regels 
Samen zorgen voor veilig bridgen 

 
Houd 1,5 meter afstand 
 

Volg de aanwijzingen op van de Barcommissaris 
en de Wedstrijdleiding  

 

Neem direct plaats aan tafel 

 

 Loop niet onnodig door de zaal 

 

Houd je altijd aan de looprichting 

 

Niet blijven staan in de zaal of bar 

 

Hoesten en niezen in je elleboog 

 

Als je je niet veilig voelt, meld je af 
bij de WL of de BC en ga naar huis 

 
Spreek elkaar aan op handhaven van de maatregelen  



________________________________________________________________________________________ 
  

DOBBE-mail 
________________________________________________________________________________________ 
 
Voor “Het Krantje”: Wethouder brengt bezoek aan “coronaproof” Bridgehome  
 

Wethouder Nadine Stemerdink, in Leidschendam o.a. verantwoordelijk voor sport, 
bracht een werkbezoek aan Bridgeclub Leidschenhage om met eigen ogen te zien 
hoe de club omgaat met corona. Centraal staat het voorschrift om onderling 
minimaal 1,5 meter afstand te houden tussen spelers en tafels. Er wordt gespeeld 
aan tafels van 1,80 bij 1,80 meter; het formaat van 4 “oude” tafels. Ook is er een 
vaste looprichting en zijn er minder verplaatsingen. Door alle aanpassingen 
kunnen nog maar 32 paren spelen in plaats van de bijna 100 paren die voor corona 
in het bridgehome konden spelen. 

Vanwege corona heeft een deel van de leden aangegeven voorlopig niet te komen 
spelen. Dit komt mede door de hoge gemiddelde leeftijd van de leden die boven de 
70 jaar ligt. 

De wethouder liep door de zaal tussen de tafels en sprak met aantal spelers. Zo 
hoorde zij uit eerste hand dat het ‘nieuwe” spelen toch wel ten koste gaat van de 
gezelligheid. Vooral het informele contact tijdens en na afloop van het spelen is 
nauwelijks nog mogelijk, omdat het niet meer is toegestaan om samen in de bar 
bijeen te komen. 

 

Na afloop wachtte de wethouder nog een verrassing. Zij was zonder 
regenjas op de fiets vertrokken met mooi weer, maar tijdens het 
bezoek was het weer omgeslagen en moest zij haar terugreis in de 
regen afleggen. 

Wolf Tostmann 

 

 

 
Club van de Week  
 
Club van de week is een nieuwe campagne van de Vrienden Loterij voor clubs of verenigingen die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. Zij kunnen een aanvraag indienen voor een maatschappelijk project voor de club en haar leden. 
Als een club wordt geselecteerd krijgt die een bedrag van € 5.000,00. En dat bedrag kan onze club, in deze moeilijke 
coronatijd, goed gebruiken. Uiteraard heb ik meteen onze fantastische Bridgeclub Leidschenhage aangemeld. Maar, zo 
bedacht ik mij later, wellicht zijn er wel meer leden van onze club die ook meedoen aan de VriendenLoterij en dus ook 
onze club kunnen aanmelden bij de VriendenLoterij. Meer aanmeldingen, meer kans! 
 
Hoe doe je dat?  
Ga op internet naar “club van de week – vriendenloterij”. De rest wijst zich vanzelf. 
 
Harry van Daelen 
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Nieuwsbrief BLCH internetclub seizoen 2020-2021 
 
Natuurlijk zijn we  heel blij dat er weer in het Bridgehome gespeeld gaat worden. Hierbij realiseren we ons dat niet alle 
leden dat kunnen of willen.  Gelukkig biedt Stepbridge de mogelijkheid om als lid van BC Leidschenhage tot eind van dit 
jaar zonder kosten op de BCLH internetclub te blijven spelen.  
 
Ga weer spelen op de BCLH internetclub 
Het is me opgevallen dat een aantal internetbridgers die zich dit voorjaar hebben aangemeld de afgelopen periode 
weinig tot niet hebben gespeeld. Dit najaar gaan we weer veel toernooien organiseren, dus doe weer mee. Er zijn nu ook 
veel ervaren spelers, dus er is altijd wel iemand te vinden die je kan helpen als je problemen hebt met het programma. 
Ook staan er nog steeds instructiefilmpjes op de website van BC Leidschenhage. 
Vraag je vaste partner, als die nog geen lid is, om een proefaccount aan te vragen bij StepBridge 
https://www.stepbridge.nl/. Ook komt er een lijst van spelers die een partner zoeken op Stepbridge, dus geef je ook bij 
mij op als je (nog) geen partner hebt (zie bijlage) Genoeg redenen dus om weer actief lid te worden van de BCLH 
internetclub.  
 
Nieuwe activiteiten 
1. Van 7 september tot 18 december worden er drie herfstcompetities op de BCLH internetclub georganiseerd. De 

spelmomenten zijn: 

- Maandagmiddag  14.00  (7 sep - 14 dec) WL: Ineke Westenberg 

- Dinsdagavond 20.15  (8 sep – 15 dec) WL: Hans Bouman 

- Donderdagavond 20.15  (10 sep – 17 dec) WL: Jacques Brandt 

Net als bij de andere clubs van Leidschenhage speel je als paar. Je moet je daarom als paar (driemanschap mag ook) 
aanmelden bij Jacques Brandt, jgabrandt@kpnplanet.nl. De vaste paren die op maandag en donderdag aan de 
zomerdrives hebben deelgenomen  zijn zonder tegenbericht ingedeeld. Je mag aan meerdere competities deelnemen. 
Deze herfstcompetities starten op 7, 8  en 10 september, de laatste speeldag is in de week van 14 december.   

 
2. Ook als je niet voor een competitie hebt ingeschreven kun je je aan de toernooien deelnemen. Een mooie gelegenheid 

voor paren die zijn uitgeloot om op hun dagdeel in de zaal te spelen. Tijdens deze toernooien worden dezelfde spellen 
gespeeld die op dat moment in de zaal worden gespeeld. Je kunt je resultaat dus vergelijken. 
 

3. Er is ook een mogelijkheid om bij BCLH op internet te viertallen. Deze wedstrijden kan je zelf organiseren als je acht 
spelers hebt. Je kunt op elk gewenst tijdstip spelen. Zie nieuwsbrief 8 van 15 augustus hoe je dat organiseert. 

 
Website 
Het laatste nieuws, de uitslagen en standen van de herfstcompetities en verder bijzonderheden staan op de BCLH 
internetpagina. Deze vind je op de website van BC Leidschenhage onder de kop SPEELDAGEN  → internetclub. Nog 
handiger is deze link aan je favorieten toe te voegen.: https://www.bclh.nl/labels/detail/14  
 
Terugblik op de zomerdrives 
We kijken terug op een succesvol zomerdriveseizoen met vier wekelijkse toernooien. De resultaten: 
Maandagmiddag: 106 deelnemers waarvan er 62 door het spelen van tenminste 6 toernooien in het klassement 

werden opgenomen. Winnaar werd Hans Bouman met 86,04 rankingpoints (RP). Evert Izeboud en 
Hein Stempels werden gedeeld 2e met 84,51 RP. 

Dinsdagavond: 96 spelers, 44 klasseerden zich. Winnaar werd Ronald Kuip met 86,25 RP. Ook hier een gedeelde 
2e plaats: Eva Poppe en Marcel Thijssen met 85,69 RP. 

Woensdagmiddag: 57 deelnemers, 14 in klassement. Winnaars zijn Rian de Waaij en Ronald Kuip met 81,11 RP. 
Albert Wedman behaalde het brons met 76,99 RP. 

donderdagavond: 137 deelnemers, waarvan 75 in het klassement. Gedeeld 1e werden Pieter Bussemaker en Frits 
den Haring met 83,57 RP. Angeline van Houwelingen en Peter Versteegh werden 3e met 83,05 RP. 

 
- 118 deelnemers wonnen 1 of meer barkaarten die iedere toernooi te verdienen waren. Deze kunnen bij de 

bar worden opgehaald als er in de zaal gespeeld wordt 
 
Heel veel bridgeplezier, 
Jacques Brandt 

https://www.stepbridge.nl/
mailto:jgabrandt@kpnplanet.nl


________________________________________________________________________________________ 
  

DOBBE-mail 
________________________________________________________________________________________ 
 

Heeft u de nieuwe tafels al gezien? 
 
Door de bestaande 90 x 90 cm. tafels aan elkaar te schuiven, creëerden we zo de 
180 x 180 cm tafels, maar daardoor hadden we uiteindelijk niet genoeg kleine 
tafels. Maarten van Os met hulp van nog meer vrijwilligers is hard aan ’t werk 
geweest en heeft 5 nieuwe grote speeltafels geregeld, zie hier het resultaat.  
In tegenstelling tot wat u op de foto ziet, is het wel de bedoeling dat iedereen ook 
hier aan de zijkant gaat zitten!  
De stelling van Pythagoras heeft aangetoond dat je dan op de juiste afstand zit 
van elkaar. Er komen nog plakstroken op deze nieuwe tafels. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Wist u dat ….. 
 

- Bestuursleden soms ook mee vergaderen als ze op vakantie zijn;  
- Het dan zomaar zo kan zijn dat je in een biedingbox wordt 

neergezet; 
- Het bestuur nu een poging doet het Guinness Book of Records te 

halen met het hoogste aantal vergaderingen in Coronatijd; 
- Zondagmiddag de halve finale van de Ruitenboer wordt gespeeld; 
- Dit toernooi via Step geheel online zal worden gehouden. 
- Er verschillende leden van onze club zich hiervoor geplaatst 

hebben en zullen deelnemen;  
- Er helaas geen kibitzers  zullen worden toegestaan; 
- Onze “eigen” trainer Tim Verbeek wekelijks te zien is bij Bridge TV. 
- Je op de website van de NBB hierover alle informatie vindt, ook hoe je kunt terugkijken.  
- De stelling van Pythagoras uitsluitsel kan geven over waar je aan de grote tafel moet gaan zitten; 
- De secretaris hierover door meerdere leden is geïnformeerd; 
- We duidelijk een bèta club zijn…. 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Vrienden van BC Leidschenhage 

Op onze website houden we elke week de meter bij van de “Vrienden van 
BCLH”, daar kunt u zien hoe de stand is. Iedereen hartelijk dank voor de 
support voor onze club en de bankrekening laten we open staan, dus blijf 
vooral doneren! 

 

NL04 INGB 0003910600   tnv Bridgeclub 

Leidschenhage 

 

 

 
 
  



________________________________________________________________________________________ 
  

DOBBE-mail 
________________________________________________________________________________________ 
 
Voor de Nieuwsbrief 

Wilt u iets schrijven voor onze DOBBE-mail Nieuwsbrief en delen met uw mede-bridgers, heeft u iets bijzonders 
meegemaakt of misschien een heel ander soort bericht, een lieve tekst of foto of wilt u graag vertellen hoe uw ervaring 
was … “weer bridgen op de club” of Online-Bridgen op Stepbridge?  

Vertel het ons! 
 
U kunt uw inzendingen mailen naar de mailadressen onderaan deze nieuwsbrief  t.a.v. Marlou en/of Madelon 
 
Stuur alle belangrijke berichten naar de secretaris. Denk er ook aan om sterfgevallen tijdig door te geven via de e-mail 
zodat het bestuur hierop kan reageren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
Madelon Spek: secretaris@bclh.nl / Marlou Meuleman: evenementen@bclh.nl 
 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

BC Leidschenhage 

mailto:secretaris@bclh.nl
mailto:evenementen@bclh.nl

