CORONA-PROOF
BRIDGEN

Bridgen op een coronaveilige manier. Het kan dankzij een
speciaal scherm van plexiglas.
Wim van Kreij uit Sint-Oedenrode ontwikkelde het, zodat
mensen elkaar toch weer kunnen ontmoeten aan tafel.

V

an Kreij bedacht zijn bridgescherm - het zogenoemde
ROCOS ofwel Roois Corona Scherm - eind april, na de televisieoproep van de koning om het eenzaamheidsvirus
in de coronacrisis te lijf te gaan. Veel ouderen hebben contact
met anderen door thuis een spelletje te doen. Toen dat voor lange tijd niet
mocht, ging de creatieve KBO’er aan de slag. Het k ruislings opgezette
scherm staat op vier houten blokjes.
De gewenste anderhalve meter afstand wordt zo aan tafel een beetje verkleind. Een plaatselijke houthandel was meteen enthousiast om de uitvinding in productie te nemen en tegen kostprijs te verkopen.
Zelf houdt Van Kreij er geen stuiver aan over, benadrukt hij.
Hij heeft vooral zijn sociale hart laten spreken.
1.Wim van Kreij (82) 'Bij toerbeurt bridgen wij met zes bevriende stellen
thuis. Het is een mooie denksport en het is verbindend. Bridge is voor ons
letterlijk de brug naar vrienden.'
2. Piet Bekkers (76) 'De uitvinding van Wim is een uitkomst, want een
potje kaarten op anderhalve meter afstand van elkaar werkt natuurlijk niet.'
3. Marianne Bekkers (74) 'Ik ben lid van een bridgeclub, maar thuis bridgen vind ik ook leuk. Het is kleinschaliger, gezelliger.
4. Annie van Kreij (81) 'Hoewel je bij bridge altijd je eigen kaarten
houdt, ontsmetten we alles na elke speelavond. Ik ben niet zo bang aangelegd, maar ik wil dat niemand risico loopt,'
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Tekst en beeld Ivo Hutten
Ons kloppend hart.

ACTIVITEIT
Bridgen
LOCATIE
Thuis bij Wim en
Annie van Kreij
AFDELING
Senior-Rooi te Sint-Oedenrode
ACTIVITEIT
Vier thuisbridgers. Senior-Rooi
Sint Oedenrode heeft ook enkele
levendige bridgeclubs.
Het ROCOS-scherm is gemaakt
van twee plexiglazen platen van
1,50 bij 0,5 meter.
Het scherm is voor € 70,-te koop
bij Houthandel Smetsers in
Sint-Oedenrode,
Bestel via
info@ houthandelsmetsers.nl
Bel voor meer info:
(0413) 490 400
(Wimvan Kreij).

