Haacht, 15 juni 2013
Beste bridgevrienden,
Woensdagavond 12 juni 2013, 23u48 : we verlaten het bridgelokaal en merken bij het
instappen dat het buiten 18°C is. De eerste 117 dagen van dit gezegende jaar hebben we
overdag welgeteld TWEE dagen gehad dat de temperatuur overdag die astronomische
hoogte overschreden heeft. Wie mij niet gelooft, nodig ik uit naar Frank’s temperatuurbank te
surfen: hij zal zien dat ik gelijk heb. Waar gaat het naartoe met ons klimaat als we zelfs ’s
nachts niet meer veilig zijn voor halve hittegolven? Een oud-voorzitter van onze geliefde club
kondigde voor woensdag zelfs 32° aan. Maar de mens wordt natuurlijk wel een dagje ouder
en is nog van voor het rekenmachientje, dus toch maar opletten. U heeft het ongetwijfeld al
door: hoog tijd voor onze jaarlijkse zomerse goednieuws-show!
Zomerbridge
Laten we beginnen met de heuglijke mededeling dat ons bridgelokaal tijdens de grote
vakantie géén enkele bridgedag gesloten zal zijn, zelfs niet met Rock Werchter! Het team
Nele-Jeroen-Hedwig liet ons weten dat ze het niet over hun hart krijgen bridgers in de hitte te
laten staan. Waarvan akte…
Het jaarlijkse BCH-tornooi.
Traditioneel is de tweede zondag van september (08/09/2013) de dag voor ons jaarlijks
tornooi. Ook dit jaar serveren we jullie een schitterend koud buffet achteraf. Inschrijven kan
vanaf 20 juni via de website van onze club en door storting van 25 euro (5 euro bridge, 20
euro buffet) op rekening BE10 7755 9864 3504 van BCH. We rekenen op jullie!
Op weekend naar de Eifel!!
Gezien het succes van vorige edities, willen we jullie ook dit jaar een ontspannings-weekend
aanbieden. We trekken zelfs de grens over naar Laufeld in Duitsland. Je leest er alles over in
de speciale nieuwsbrief die er aankomt. Frank’s temperatuurbol voor het weekend van 8 tem
11 november spreekt van nachttemperaturen tussen de 9 en 11°…
Lidgelden voor het nieuwe seizoen.
De lidgelden dit jaar blijven onveranderd! Via onze club geregistreerde leden betalen € 35,zoals vorig seizoen. Het steunend lidmaatschap blijft onveranderd op € 10. Uiteraard hopen
we dat iedereen nu ook met de glimlach stipt het lidmaatschap zal betalen . Ter herinnering
nog eens het rekeningnummer : BE10 7755 9864 3504 van Bridge Club Haacht.

Wie bij het lezen van al dit lekkers vreest dat de opwarming van de aarde mijn hersenen
aangetast heeft, moet ik teleurstellen. Alles wat hierboven staat is waar, en ik voel me
kiplekker. Het bestuur wenst iedereen een schitterende zomer toe.

