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Van het Bestuur 
 

De vorige keer schreef ik dat het allemaal niet meevalt, het weer opstarten in Corona-tijd. Vergelijkingen met een 
achtbaan of erger worden gemaakt. Zelf denk ik soms aan een veerboot: je zou er het heen en weer van krijgen. Hebben 
we net uitgezocht dat we als bridgers ook met meer dan 50 personen bij elkaar mogen blijven komen, komt er weer een 
persconferentie met nieuwe maatregelen. Met als nieuwe vragen of we nu onder grens van maximaal 30 personen vallen 
en wat er mag met onze bar. Maandag hebben we daarom in de zoveelste ingelaste bestuursvergadering (Zoom) 
besloten om de rest van de week dicht te zijn en het verder uit te zoeken. 

Ook de Gemeente had het er moeilijk mee. Uiteindelijk kwam er woensdagavond (!) een mail aan de sportverenigingen 
die enige duidelijkheid bood. Vervolgens is er donderdagochtend telefonisch contact geweest met de Gemeente met als 
uitkomst dat we, behoudens nader bericht, mogen blijven bridgen in ons Bridgehome, volgens het vastgestelde Corona-
protocol. De bar mag tijdens het bridgen open blijven, maar moet na afloop direct dicht. Dus jullie kunnen bij 
binnenkomst een consumptie bestellen aan de bar en meenemen naar de zaal (en daar zo snel mogelijk aan tafel gaan 
zitten). En tijdens elke ronde komen de barvrijwilligers de bestellingen opnemen en rondbrengen. En na afloop dus 
helaas geen gezellig napraten meer, maar iedereen zo snel mogelijk naar huis. Dit alles behoudens tegenbericht van de 
Gemeente, maar dat is er op het moment van het samenstellen van deze nieuwsbrief nog niet. 

Dit alles neemt niet weg dat ik wel begrijp dat de regering met maatregelen moest komen, want het aantal besmettingen 
loopt nog steeds fors op en dat is een serieuze zaak. Wij als bestuur proberen daar steeds op een goede manier op in te 
spelen en we vragen jullie begrip dat er af en toe ad hoc maatregelen nodig zijn. 

De vorige keer kondigde ik aan dat we als bestuur alle dagdelen zouden langsgaan 
om het belang van het naleven van onze Corona-regels te benadrukken. Dat is 
gebeurd en we hebben geconstateerd dat het op alle dagdelen behoorlijk goed 
verloopt. Dat is een compliment aan jullie allemaal! Uiteraard gaat er nog af en toe 
iets mis, maar dat is zelden of nooit het gevolg van onwil. 

Dus we gaan vanaf volgende week opnieuw open en we gaan dan weer met elkaar op een veilige manier bridgen. Blijf je 
allemaal aan de regels houden en help degene die zich een keertje vergist door deze daar vriendelijk op te wijzen. Als 
enige extra maatregel geldt als gezegd (voorlopig?) dat we na afloop van het bridgen meteen naar huis moeten. Ik wil 
iedereen vragen om dat op een ordelijke manier te doen en niet allemaal tegelijk. Hou dus in de gaten of het niet te druk 
is in de garderobe en wacht anders even op 1,5 meter afstand tot je bij je jas kunt. En praat ook niet na in de garderobe. 

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

Namens het bestuur, Paul Hoevenaars 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ALV donderdagavond 8 oktober  
 

De stukken staan klaar in Dropbox (zie de uitnodigings-mail van 28 september). Opgeven voor deelname kan via de 
agenda van onze nieuwe NBB clubwebsite. Log eerst in rechts bovenaan: https://3006.bridge.nl/evenementen. 
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Enkele aandachtspunten/reminders: 

 
• We gaan as maandag 5 oktober weer open! 
• Leest u 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 aanwezig bent, vanwege de extra Corona-uitleg die door de 

Wedstrijdleider wordt gegeven. 

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

• Bij binnenkomst kan je een drankje bestellen en meenemen naar je speeltafel. 

• De bar gaat daarna dicht, u kunt tijdens en na het spelen geen drankje meer aan de bar bestellen. 

• De barvrijwilligers komen bij u aan tafel serveren. 

• Uitsluitend betalen met gepast brief-geld! Er wordt niet gewisseld; je ontvangt eventueel extra barkaarten. 

• De ramen staan open, dus denk aan aangepaste kleding. 

• Na de wedstrijd dient iedereen direct naar huis te gaan! 

 

VEILIG BRIDGEN 

HOUD JE AAN DE REGELS 
 

  HOUD 1,5 MTR AFSTAND 

 

  BIJ MILDE KLACHTEN,  
  GA NAAR HUIS! 
 

  HOUD JE AAN DE LOOPRICHTING 

 

   GA EN BLIJF ZITTEN 

 

  HOEST EN NIES IN JE ELLEBOOG 

 

  VOLG AANWIJZINGEN VAN BC/WL 
  SPREEK OOK ELKAAR AAN 
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Post aan de secretaris:  
 
 

Wij ontvingen bericht van het overlijden van ons lid Kees Sies. 
Kees speelde met veel plezier op de woensdag- en vrijdagmiddag.  

Wij wensen zijn familie en (bridge)vrienden veel sterkte met de 
verwerking van dit verlies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een van de vele berichten en berichtjes die de secretaris de afgelopen week weer ontving: 
 

Op 29-9-2020 om 16:16 schreef Pauline Hoefer-van Dongen: 

Beste Madelon,  
 
Via jou wil ik graag het hele bestuur en de wedstrijdleiders complimenteren met jullie enorme inzet om er ondanks de 
onzichtbare maar alomtegenwoordige vijand het beste van te maken.  
 
De omtovering van de locatie, de internet-activiteiten en ook en vooral belangrijk, de geweldige communicatie met alle 
leden verdienen virtuele schouderkloppen. Geweldig werk.  
 
Houd dapper stand! Eens stroomt de club weer vol, als wij vol vaccin zitten... 
 
hartelijke groet,  
Pauline (HvD) 
 
 

• Stuur alle belangrijke berichten naar de secretaris. Denk er ook aan om sterfgevallen tijdig door te geven via de e-
mail zodat het bestuur hier op kan reageren.  
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Vrienden van BC Leidschenhage 

Op onze website houden we ook de meter bij van de “Vrienden van BCLH”, daar ziet u 
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 

______________________________________________________________________________________________ 

 

De TV’s (en wat doen ze daar toch?) 

 

 

 

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 iets vertellen?  

U kunt uw inzendingen mailen naar de mailadressen onderaan deze nieuwsbrief  t.a.v. Marlou en/of Madelon 
 
______________________________________________________________________________________ 

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