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Bridge is in
Rehoboth binnengeslopen en
heeft zich inCLUB
middels vast
NIEUWE
verankerd.
MEER
Met deze woor
den begon vicevoorzitter John van Zonneveld zijn toespraak, die de
uitreiking van een aantal gewaardeerde prijzen ve rgezelde.
Die prijsuitreiking was bedoeld voor enerzijds de best
geplaatsten uit een op 14 december 2001 geëindigde
speelserie va n 14 weken en anderzijds voor de winnaars
van de Kerstdrive van vrijdag 21 december 2001.
Maarten Alink, organisator van het bridgegebeuren in
Rehoboth had zijn doorgaans snelle outfit (niet te ve rwarren met fit in de hoge kleuren) weer eens verwisseld
voor de pij en de nap van een bedelmonnik en op die
manier op low-budget basis een prettig aandoende prijzentafel opgetuigd. Daarbij spontaan geholpen door
medebridger Hans Beunk, die uit zijn collier- assortiment een aansprekend setje aan de prijzenschat had
toegevoegd. Geheel pro-deo. Maarten, John en bridgegoeroe Jan Bertens zorgden er vervolgens voor, dat de
prijzen -onder sportief applaus- bij de rechtmatige winnaars terecht kwamen.
John strooide intussen onbekommerd bridgetermen in
het rond en complimenteerde het gezelschap met de gemaakte vorderingen en de in de strijd geworpen technieken, waarbij hij een dummy vergeleek met een achter
13 kaarten verscholen loketbediende.
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Het stemt tot tevredenheid, dat het seizoen, dat einde
april afloopt met gemiddeld 6-7 tafels zeer goed bezet is.
Tenslotte de plaatsingslijst van de periode t/m 14 december.
Annie en Jan Kamer
1ste prijs
Jannie en Hugo v.d.Geest
2de "
Jenny Berlang en Joke van Etten`
3de "
Diny Wijhenke en Betty Tamara
4de "
Coby en Dick van Essen
5de "
Joke en Maarten Alink
6de "
De poedelprijs was ditmaal voor het koppel Kina Horlings en Henk van Limpt.
De redaktie.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Alle leden van de buurtvereniging ontvangen in de maand maart een uitnodiging voor deze Algemene Ledenvergadering.
###
Na de pauze nemen we afscheid van
Lau Ligthart.
Lau was mede-oprichter, en de eerste voorzitter, van de buurtvereniging en wil dit afscheid
niet ongemerkt voorbij laten gaan.

volgend hoofdstuk

