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Beste leden, eigenlijk heb ik geen nieuws
te melden.
Maar ik wil toch nog iets zeggen over de website.
Bij de uitslagen staan nu ook de frequentiestaten.
Deze zijn de laatste tijd niet bijgewerkt. De reden hiervan
is dat een frequentiestaat alleen interessant is kort na de
speelavond. Daarna herinnert niemand zich de gespeelde
spellen en is deze informatie zinloos. Deze wordt daarom
direct per e-mail verzonden.
We zullen de frequentiestaten dan ook van de website
verwijderen.
Hoewel we zeker een aantal positieve reacties op de
nieuwe hebben ontvangen heb ik toch een vraag.
Zijn er zaken die op u op de website mist? Meldt deze
dan bij de webbeheerder Theo Maasakkers
webbeheerder@drive-inn-geldrop.nl
In het welkomst gedeelte van de website ziet u ook
“BRIDGEREGELS nog niet actief” staan.
Persoonlijk heb ik moeite met wat zijn nu eigenlijk de
regels binnen de club zijn en wanneer moet ik alerteren.
En ik bemerk dat ik niet de enige ben.
In principe volgen wij de regels van NBB, waarom iets
nieuws uitvinden als er algemeen gebruikte regels zijn.
We hebben deze vraag ook aan de wedstrijdleiders voorgelegd.
Wellicht hebben de NBB regels toch wat verduidelijking
en aanvulling nodig en die zullen we dan op de website
publiceren.
Jack Bos, voorzitter.

Nieuwe leden per 1 September 2014
Ria Meesters
Rob en Ragnhild Puts
Lidmaatschap opgezegd per 1 September 2014
Wilma de Greef en Truus Jansen
Lidmaatschap opgezegd per 1 November 2014
Annie Gras wegens vehuizing naar Zuid-Limburg
Wijzigingen Informatieboekje
Invulling vacature:
Marianne van der Sanden volgt Lieneke Nuijts op in de
Commissie Lief & Leed (blz.5 11 en 12)
Wijziging telefoonnummer

Eind 2012 is er een enquête
gehouden over de kerstviering.
De uitslag was duidelijk.
Het ene jaar hebben we een
kerstviering met een diner en een
aantal rondes bridge.
Het andere jaar hebben we een
bridgeavond met lekkere hapjes.
Dit jaar willen we jullie uitnodigen
voor een bridgeavond met lekkere
hapjes.

Programma
*
*
*
*
*
*
*

We verwachten jullie allemaal om 19.30 uur in de zaal
We starten met een (gratis) kopje koffie en wat lekkers
Rond 19.45 uur beginnen we met bridgen.
Er zijn 5 rondes van 4 spellen
Aan het eind van iedere ronde is er een lekker hapje
Na 5 rondes is er in afwachting van de uitslag nog een
kleine verrassing
De prijsuitreiking is ongeveer om 23.00 uur

Dit alles in een feestelijke kerstsfeer.
U wordt door de club getrakteerd wat de hapjes betreft.
De drankjes zijn voor eigen rekening.
Vanaf deze week ligt er een intekenlijst waarop u aan kunt
geven of u aanwezig bent.
Vorig jaar werden we geholpen door een aantal vrijwilligers.
Ik hoop dat we ook dit jaar weer een beroep op jullie kunnen
doen. Er ligt een intekenlijst waarop u aan kunt geven
waarbij u wilt helpen.
De activiteitencommissie hoopt u allemaal te mogen
begroeten bij deze kerstdrive

Harriët van Nierop gewijzigd 06 247 001 59 (blz.7)

Heeft u ‘n artikel, een goed idée of ‘n reaktie op een artikel geef dit door aan de Secretaris of aan Theo Maasakkers per E-mail .
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Interview met
Sis Beks
en
Heidi Smits
Mij is gevraagd een
paar keer paar jaar een lid van bridgeclub Drive- Inn te
interviewen .
Dit eerste is een dubbelinterview. Mijn eerste gast is
Sis Beks. Zij is het oudste lid van de club en is 86 jaar.
Ze wordt op 26 november 87. Het leek me interessant haar
samen te interviewen met het jongste lid van de club, Heidi
Smits. Tot onze verrassing is zij 43 jaar en dus precies half
zo jong als Sis. Ook zij is eind november jarig.
Beiden zijn rasechte Geldroppenaren . Ze zijn er geboren
en getogen en kennen veel dezelfde mensen. Ons kent ons
in Geldrop.
Sis is lang geleden getrouwd, maar heeft haar man 27 jaar
geleden verloren. Ze komt uit een gezin van 7 broers en 6
zussen. Zelf heeft ze drie dochters. Zij is een van de oudste
kinderen uit het gezin en moest al op jonge leeftijd het hele
gezin draaiende houden, omdat haar moeder vroeg overleed. Zij kreeg in het ouderlijke gezin veel verantwoordelijkheid en heeft daar heel hard leren werken. Dat harde
werken heeft zij vervolgens haar hele leven gedaan. Ze
houdt van aanpakken. Zij heeft nog 20 jaar lang, tot haar
70e , vrijwilligerswerk gedaan op een bejaardensoos.
Heidi heeft 2 kinderen van 17 en 19 jaar en woont sinds 10
jaar samen met haar vriend en beide kinderen. Moeder Ger,
die 5 jaar geleden weduwe werd, woont vlak in de buurt,
evenals haar enige zus. Velen van de club zullen Heidie’s
vader nog gekend hebben. Met name Theo
en Mien en Inge. Heidi is werkzaam in een
bedrijf en doet daar de financiële administratie.
Ik stel hen een aantal vragen over bridge.
Sis bridget al meer dan 25 jaar en is vanaf het begin lid van
Drive- Inn. Zij leerde het spel tijdens een cursus op de
Volksuniversiteit bij Carla Arnouds. Zij speelt 2 keer in de
week en beleeft er veel plezier aan.
Ze is ongeduldig van aard en houdt van doorspelen. Ze
gokt op zijn tijd en heeft geen behoefte aan napraten. Klaar
is klaar. Ze hoopt nog lang door te gaan als haar brein het
toelaat.
Heidi speelt ook al 15 jaar en heeft leren bridgen in de
Akert bij Theo Holtwijk, samen met een aantal mensen die
ook lid zijn van onze club. Heel bijzonder dat ze dat op 30
jarige leeftijd al deed .Zij is altijd het jongste lid gebleven.
Zij speelde 10 jaar met Ellen van Bragt op onze club. Veel
leden van onze club kennen ook haar. Na het overlijden
van Ellen, stopte Heidi een paar jaar. Nu speelt zij met haar
moeder Ger en dat bevalt goed. Ook zij geeft aan
ongeduldig te worden bij bridgers die lang nadenken. Zij
houdt zich goed aan regels en afspraken.

Ze zegt een spel al vergeten te zijn als ze de kaarten terugstopt in de kaarthouder.
Als blijkt dat Heidi vaak eenzelfde antwoord geeft als Sis,
ontlokt dat haar de opmerking dat Sis wel haar moeder zou
kunnen zijn.
Dit blijkt ook uit de volgende vraag:
kies steeds uit een van de twee antwoorden:
Keuze
Sis
Heidi
Lachen of dromen
lachen
lachen
Serieus of grappig
grappig
grappig
Snel of langzaam
snel
snel
Laat opblijven of
vroeg naar bed
vroeg naar bed
vroeg naar bed
Spreken of zwijgen
zwijgen
spreken
Als laatste spreken we over hun hobby’s en wat hen
speciaal maakt.
Beiden vinden zichzelf doodnormaal en zeggen niets
bijzonders te melden te hebben. Doorvragen levert echter
zeer interessante informatie op.
Sis is heel sportief. Vroeger speelde zij
korfbal en handbal. Zij gaf daarin ook les
aan jonge kinderen. Verder tenniste zij
tot haar 80e en zij fietst nog overal naar
toe. De elektrische fiets die zij kreeg van
haar kinderen gebruikt ze niet, die heeft
ze niet nodig. Ze vindt het heerlijk om
langs het kanaal naar Eindhoven te
fietsen en weer terug. Vroeger maakte zij veel langere
tochten.
Heidi heeft een hond en een papagaai, houdt van lekker
eten, en gaat om die reden ook 2 keer per week sporten. In
haar tuin staat een jacuzzi. Iedere dag zit zij daar een uur in
samen met haar partner en soms met de kinderen. Noem
dat maar normaal!!!
Tot slot geven beiden aan dat leeftijd er eigenlijk niet zo
toe doet. Vaak geven ze dezelfde antwoorden. Sis is nog
heel vitaal. Om toch nog de leeftijd te benadrukken vraag
ik dan maar naar verschillen. 44 jaar geleden zag het leven
van Sis er hetzelfde uit als het leven van Heidi nu, alleen
deed Sis vrijwilligers werk en heeft Heidi betaald werk.
Beide hebben een mobiele telefoon. Sis gebruikt hem zelden; hij ligt nu thuis op de kast terwijl haar kinderen bezorgd zijn over haar zijn als ze haar niet kunnen bereiken.
Dus Sis krijgt bij thuiskomst waarschijnlijk op haar donder.
In plaats van een telefoontje heeft ze thuis uit voorzorg een
brief neergelegd waarop staat waar ze naar toe is.
Heidi gebruikt haar computer intensief. Ze luistert erop
naar muziek en leest de krant digitaal. Ook haar telefoon
gebruikt ze vaak, vooral om contact te hebben met haar
moeder.
We hebben veel gelachen, Sis wist steeds meer anekdotes
over vroeger op te rakelen en Heidi was heel gastvrij.
Sis en Heidi, bedankt
Hettie Peeters

