20e Fietsbridge-drive, Bridgeclub KBO-Etten, in Bovendonk te Hoeven.
Onze Bridgeclub KBO-Etten heeft haar bridgeactiviteiten in het wijkgebouw De Linde.
Elk jaar organiseert de Bridgeclub KBO-Etten een Fietsbridge-drive voor haar leden.
Dit jaar was als locatie gekozen, de sfeervolle en unieke locatie Bovendonk Hoeven.
Er waren 108 deelnemers voor de bridge, vijf lijnen, en daarmee een record aantal deelnemers
In de voetballerij zou men zeggen: dit geeft ons een enorme boost.
Deze gezellige dag stond onder leiding van Mariolein Koevoets, Ria Nedermowe, Nellie Rasenberg en
Piet van den Wijngaard
Om 8.45 uur vertrokken de fietsers vanuit De Linde aan de geplande, toeristische, route van ca. 17
km. naar Hoeven. Enkelen waren rechtstreeks met de auto naar Bovendonk gereden.
Na aankomst op deze locatie met de historische sfeer van het oude seminarie was er koffie/thee met
koek. Vanaf 10.30 uur werden 3 rondes bridge gespeeld
Rond 13.00 uur stond een geweldige, uitgebreide, Brabantse koffietafel klaar en kon het smullen
beginnen.
In de tussenpauze gingen velen naar de binnentuin om van het gebouw, de natuur en het prachtige
weer te genieten. Dit ging onder het genot van een drankje, hetgeen de sfeer verhoogde.
Om 16.00 uur waren de zes rondes gespeeld en was de prijsuitreiking. Tevens werd de “Jan Blom
bokaal” uitgereikt. Dit is een jaarlijks gebeuren waarbij de winnaars van de wintercompetitie, nu
2015-2016, worden bekend gemaakt. De heren Kees Maas en Kees Slegt zijn dit jaar de winnaars. Zie
bijgevoegde foto. Knap gedaan heren, onze felicitaties hiervoor!
Na nog een hapje en een drankje zijn we weer op de fiets gestapt via de Hoevense Polder naar Ettenleur. Er waren twee opdrachten meegegeven: De telling van het aantal windmolens ( 30) vanuit de
Papenweg en de telling van het aantal knotwilgen (53) aan de Laakse Vaart.
Een fietstocht van 27 km.
Het was een heel gezellige dag met heel gezellige mensen, prachtig weer en zonder
ongevallen/problemen. Het bestuur bedankt allen, gevraagd en ongevraagd, voor hun medewerking
aan deze geslaagde dag.
Een leuke dag om op terug te zien en een geweldige afsluiting van de wintercompetitie.
Het bestuur van Bridgeclub KBO-Etten.

