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Bridgeclub Nieuwe Meer
Het is alweer enige jaren geleden dat buurtvereniging Nieuwe Meer uitgebreid werd met
een bridgeclub.
De bridgers kregen o.l.v. Jan Bertens les in
dit kaartspel.
N.a.v. het vertrek van Jan Bertens naar het
zuiden van het land, vatten de bridgers het plan op om een goed
georganiseerde bridgeclub te vormen onder de vlag van de buurtvereniging. In goed overleg werden een voorzitter, secretaris en
penningmeester gekozen om dit alles te realiseren.
Het bestuur van de nieuwe bridgeclub ziet er als volgt uit:
Voorzitter:
Maarten Alink
Secretaris:
Jannie v.d. Geest
Penningmeester:
Willy van Leeuwen.
Het aantal leden mag maximaal 36 in getal zijn.
Dit i.v.m. de ruimte in gebouw Rehoboth.
De contributie bedraagt € 1,= per persoon per avond.
Het bridge-seizoen begint op 5 september en eindigt medio mei
2004.
De vrijdagavond is onze bridge-avond.
De spelregels zijn:
Vier spellen per half uur, na 25 minuten gaat de wekker en mag
niet meer met een nieuw spel begonnen worden. Men krijgt dan
50% of moet na spelen.

Puzzelnieuws
Fiets
Wijzer
Roman
Steek
Vloek
Pacht
Sloot
Slaan
Noord
Stoot
Innig
Recht

1
2
3
4
5
6
7
8
9

deern
kien
liter
stern
deler
nader
schok
teler
einde
pleit
beeld
beker

Oplossing puzzel juni:
feestdiner
ijzerwinkel
normaliter
eksternest
vloerkleed
achterpand
kostschool
aansteller
noordeinde
testpiloot
inbeelding
echtbreker

Oplossing vakantiepuzzel.
Kleren maken de man.
Het hemd is nader dan de rok.
Dat is zo oud als de weg naar Rome.
De vloer met iemand aanvegen.
Vieze varkens worden niet vet.
Zijn kaarten op tafel leggen.
Slapend rijk worden.
Door het oog van de naald kruipen.
Oost west, thuis best.

Puntentelling: 1e keer verzuim 50%, 2e keer 48%, 3e keer 46%
enz.., tot minimaal 40%.

Inzenders puzzel juni: de dames de Boer, Laan, v.d.Roemer,
Schoutendorp, Tiggelaar en Pape
Vakantie puzzel: de dames v.d.Roemer, Schoutendorp, Tiggelaar
en Pape
Mevr.Schoutendorp was de winnares van beide puzzels.

De spelers moeten zich, indien zij niet aanwezig kunnen zijn op
de bridge-avond, afmelden bij voorzitter Maarten Alink.

Oplossing Juni: FIJNE VAKANTIE.
Vakantiepuzzel: NOG EEN KANS OP PRIJS.
Ociena

18

Vroeger
deel 3
Tijdens de afwas, heel wat van 8 personen, waren we altijd aan
het galmen en zongen o.a. de versjes van Repelsteeltje waar we in
mee hadden gespeeld. Maar ook zongen we vaak een potpourri.
Versjes die in elkaar overgingen. Je krijgt dan de gekste combinaties. Zoals bijvoorbeeld het onderstaande:
O, schitte’rende kleuren van Nederlands vlag, wat wappert gij fier
langs de oever van de snelle vliet– een karretje op de zandweg
reed, de maan scheen helder de weg was breed, de voerman leidt–
onder moeders paraplu liepen eens twee kindjes, Hanneke en Janneke, dat waren– twee haasjes heel parmant en de één die blies de
fluitefluitefluit en de andere sloeg de trommel – voor Koningin en
vaderland wacht – alleman van Neerlands stam voelen zich der
Vaad’ren zonen boven op het hek, drie kleine kleutertjes, die zaten op een hek op een mooie warme dag in ‘t groene dal in ‘t stille
dal, waar kleine bloempjes bloeien, daar ruist Piet Hein, Piet Hein
Piet Hein zijn naam is klein, zijn daden benne groot, zijn daden
benne groot, hij heeft gewonnen de bezem, de bezem, wat doe je
ermee, wat doe je ermee, we vegen ermee de hele schutterij, met
vaandel en met pluimen, ze lopen in een rij en kauwen op een
grootmoe, wat zullen we eten, wanneer we naar school toegaan,
we eten een blauw geruite kiel, draaide hij aan het grote wiel, de
ganse dag, maar Michieltjes jonge hartleed ondraaglijke smart om
ieder bloempje te besproeien ook ‘t kleinste , om ieder bloempje
te besproeien ook ‘t kleinste.

De uitslagen worden bijgehouden door Jannie v.d. Geest. Hans
(v.d. Geest) heeft, om dit alles vlekkeloos te laten verlopen, een
computerprogramma ontwikkeld.
De uitslag van iedere bridge-avond wordt doorgemaild naar de beheerder (Erik Hoogenboom) van de website.Op deze website
(www.nieuwemeer.info) kunnen de uitslagen op elk moment
van de dag worden bestudeerd.
Een lid van de bridge-club wordt geacht lid te zijn van buurtvereniging Nieuwe Meer.

Hebt u interesse?
Voor inlichtingen kunt u mij bellen, tel. 020 6592942.

Namens bridge-club Nieuwe Meer
Maarten Alink

Wij spelen serieus het bridge-spel,
maar…..
het gaat bij ons vooral om de
gezelligheid.

Ja, het was tijdens de afwas toch wel een vrolijke boel bij ons.
Natuurlijk werden er ook weleens “ernstige”gesprekken gevoerd,
maar de boventoon was toch de gezellige sfeer, die ik mij herinner.
Ociena

volgend hoofdstuk

