Beste clubleden,
Welke zekerheden blijven er eind 2014 nog over? De ene kernreactor na de andere valt uit,
Zwarte Piet staat zwaar ter discussie, er wordt meer gestaakt dan gewerkt, het afschakelplan
wacht alleen nog op inschakeling en Luc De Vos is dood. Dat laatste vooral heeft me diep
geraakt, ik ben een stukje jeugd kwijt. “Mia heeft het licht gezien, ze vraagt kun jij nog
dromen?” De volgende steraanbiedingen zullen vast wel voor licht zorgen!
Clubfeest 17 januari 2015
Een jubileumjaar moet je op passende wijze afsluiten. Vorig jaar zijn we begonnen met een
schitterende ledenverwendag en dit jaar wordt het gewoon nog beter? We gaan niets,
maar dan ook niets aan de formule veranderen, behalve één ding (we zijn zeker dat het
iedereen meteen zal opvallen, don’t worry). Zoals starten we met een verrassingstornooi
waarbij letterlijk iederéén in de prijzen valt, en waar heel wat leuke verrassingen in verborgen
zitten (anders zouden we het geen verrassingstornooi noemen, niet?) Oppassen, we
beginnen eraan om 13u30!
Na het kaarten kunnen spelers hun niet-bridgende partners ophalen. Eerst een korte
algemene vergadering, dan de kampioenenhulde en aansluitend een feestelijke receptie.
Vanaf 19u30 wordt ons opnieuw een heerlijk vier-gangen-menu (niet hetzelfde, maar even
lekker!) aan tafel geserveerd en na dessert en koffie moeten de overtollige calorieën er terug
af : we gaan weer dansen! Conny en Jaak zijn al een paar maand bezig met een playlist op
te stellen die jullie (zonder gehoorschade!) een stoel zal doen hàten.
Ik wil niet beweren dat we maanden aan een stuk alleen maar bokes met choco gegeten
hebben en boerenworst met kool, maar we hebben de voering uit onze kas getrokken en een
seizoensdrink overgeslagen om een onweerstaanbare prijs op al dit lekkers te zetten.
Om een schitterend jubileumjaar waardig af te sluiten bieden we deze volledige
ledenverwendag aan voor de prijs van VIJFENTWINTIG euro (5 euro tornooi en 20 euro
avond- en dansfeest). Tussen 19u30 en middernacht is alle drank inbegrepen! Je schrijft
in door betaling via onze rekening BE10 7755 9864 3504 van Bridge Club Haacht (met
vermelding tornooi, diner, tornooi + diner). Onze kas heeft ons al heel duidelijk laten verstaan
dat zij zich onder geen beding elk jaar zo zal laten pluimen! Anders gezegd: profiteer er nù
van, voor de regering denkt dater hier nog iets te rapen valt
Bridge tijdens de kerstperiode
Aangezien kerstavond en oudjaar op een woensdag vallen, wordt er geen bridgedrive
ingericht, maar op vrijdag 26/12 en 02/01 wordt er wel degelijk gespeeld in Den Dijk.
Lenteweekend van 20 tot 23 maart 2015
Zoals al aangekondigd in een vorige nieuwsbrief organiseren BCH en Zennebridge nu
gezamenlijk de lente en herfstweekend. Deze keer organiseert Zennebridge en het weekend
gaat door van 20 tot 23 maart 2015 in “Sandeshoved” in Nieuwpoort. Kostprijs : 150 euro
(drie overnachtingen, in 2persoonskamer, half pension). Inschrijven kan via storting van 20
euro op ons gekende rekeningnummer.

Daguitstap 2015!
Veel details kunnen we nog niet kwijt, maar begin april willen we graag een culturele
hoofdstad bezoeken (en uiteraard heel multicultureel gaan bridgen). Meer details gaan jullie
over een paar weken alleszins bereiken.
Beginnersbegeleiding
Onze meester Herman heeft weer 16 ambitieuze leerlingen in zijn klasje. Uiteraard willen
we deze beginners zo goed mogelijk laten wennen aan hun nieuwe leven als bridger, maar
daar hebben we jullie hulp écht nodig. Meer informatie hierover krijgen jullie na nieuwjaar in
een aparte nieuwsbrief.
Het blinkende 2014 zal ondertussen al wel veel van zijn glans verloren zijn, maar ik heb me
laten influisteren dat 2015 gaat spetteren! Niet te missen dus. Als bestuur wensen wij alle
leden en hun dierbaren heel fijne feestdagen toe. Vervel in vrede!

