
Beste Leden, 
  
In Memoriam: Simon 
Eergisteren bereikte ons helaas het slechte nieuws dat onze bridgevriend Simon Duinmaijer 
overleden is op 17 december op 80-jarige leeftijd. Simon was dol op ons mooie spelletje en 
was op vele dagdelen van Bricas te bewonderen met zijn soms onnavolgbare spel en ‘table 
presence’. Op zijn oude dag schitterde hij in 2015 door in de laatste wedstrijd van de 
externe viertallencompetitie met een 20-0 overwinning promotie naar de hoofdklasse veilig 
te stellen. Simon is lange tijd lid geweest van Bricas. Wat zullen wij hem missen.  Onze 
gedachten gaan uit naar zijn vrouw Elly en hun kinderen en kleinkinderen. Nadere details 
zijn te vinden op de website.  
  
Ziekenboeg: 
Gerard Limmen is openomen in het MCA waar hij een geslaagde dotteroperatie heeft 
ondergaan. Aanstaande donderdag zal hij een dubbele bypassoperatie ondergaan in het 
UMCA in Amsterdam. Wij wensen Gerard de komende dagen veel sterkte toe en hopen hem 
in het nieuwe jaar weer gezond en wel op Step te mogen bewonderen.  

Stepbridge: 
In de ALV van 30 november meldde het bestuur dat Bricas in januari 2021 de 0,50 cent 
kosten voor deelname aan de step clubdrive voor haar rekening zou nemen. Kort daarop 
stuurde de bond de mededeling dat de leden zelf de afrekening moesten doen. Deze week 
ontvingen we een mail dat de clubs wel de afrekening kunnen doen via een speciaal Step 
account. 
Het bestuur heeft nu besloten dat we in ieder geval in januari 2021 de kosten voor onze 
rekening nemen en daarna evalueren of we ermee door kunnen gaan. 
Dit geldt alleen voor leden van Bricas en dus niet voor spelers van een andere club met een 
step-proefabonnement die bij ons meespelen. Zij kunnen wel meespelen maar krijgen na 
afloop een rekening. 
 
Voor de ‘die hards’ organiseren wij deze maand nog de volgende Step momenten: 
Donderdag 24 december, aanvang 19.30 uur: Kerstdrive. 
Maandag 28 december aanvang 13.30 uur: Julius drive, gelieve jouw eventuele bijdrage aan 
dit goede doel over  te maken op rekening NL67INGB0002914149 tnv Stichting Gulukids. 
Dinsdag 29 december, aanvang 19.30: vrije drive volgens de dinsdag afspraken (6 minuten 
per spel), aanvang 19.30 uur. 

Namens het bestuur wensen wij jullie prettige kerstdagen en een fijne jaarwisseling toe, 
maak er wat gezelligs van! 
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