Beste clubleden,

We zijn nog niet uitgerust van ons jaarlijks tornooi van gisteren (de op één na hoogste
opkomst ooit en alweer een prachtig buffet van ‘traiteuse’ Conny) of we hebben al een nieuw
leuk voorstel voor jullie.
Het is intussen al 10 jaar geleden dat we met de club nog eens “op reis” geweest zijn, onze
lente- en herfstweekends niet meegerekend uiteraard. Misschien is het daarom wel eens tof
om nog eens een tripje te maken. We hebben plannen om jullie een vijfdaagse reis aan te
bieden (met de bus) naar het Zwarte Woud. We willen graag even peilen of er voldoende
interesse bestaat om er van maandag 8 tot zaterdag 13 juni 2015 een weekje tussenuit te
knijpen. De reis zou ongeveer 365 euro kosten, in half pension, inbegrepen bus, alle
uitstappen, inkomgelden, gidsen en fooien. Graag willen we van jullie horen of jullie
geïnteresseerd zijn om deel te nemen. Stuur dus een mailtje naar henkcuyle@telenet.be of
naar jacques.peeters10@telenet.be om interesse te melden. Vanaf 25 gegadigden zullen
we de reis organiseren. Uiteraard is dit nog verre toekomstmuziek, maar we willen dit graag
piekfijn verzorgen en er dus tijdig aan beginnen!
Laten we echter niet vergeten dat ook 2014 nog fijne dingen in petto heeft. In de eerste
plaats ons herfstweekend naar Genk, van 7 tot 10 november 2014. Het wordt stilletjes aan
tijd om in te schrijven en daarom graag deze herinnering. Inschrijven kan zoals gewoonlijk
door storting van een voorschot van 60 euro per persoon op nummer BE10 7755 9864 3504
van Bridge Club Haacht, met vermelding “voorschot Genk.
Ten slotte willen we jullie ook graag melden dat vanaf komend voorjaar onze lente- en
herfstweekends samen zullen organiseren Zennebridge. We hebben immers een
gemeenschappelijk verleden en de banden tussen beide clubs zijn nog altijd hecht. Met een
elk jaar voller wordende agenda, leek het beide besturen zinvol en aangenaam om deze
activiteiten gezamenlijk in te richten. Het eerstvolgende lenteweekend ligt al vast (weekend
van 21-03-2015) in Nieuwpoort, en wordt volledig verzorgd door Zennebridge.
Geniet nog allemaal van de Indian Summer die eraan komt en duimen maar dat die
standhoudt tot eind oktober!
Het bestuur

