Beste clubleden,
De bijna voorbije zomer was al net zo besluiteloos als de regeringsonderhandelaars : warm
en koud blazen, hitte en plensbuien, plakkerige en onweersavonden, kortom wisselvalligheid
troef. Maar nu kwakkelt hij naar zijn einde toe en voor we ons (volgens de gazet toch)
moeten voorbereiden op “brown outs” deze winter, willen we jullie toch nog graag eens wat
aangenaams voorschotelen.
Herfstweekend BCH : Hotel Atlantis (Genk) – 7/11 – 10/11
Na heel wat speurwerk en na grondige prospectie heeft onze travel-tandem Jos &Bob voor
jullie allemaal een schitterend arrangement bedongen bij onze oosterburen in Limburg. Hier
ziet u wat u mag verwachten:
- 3 overnachtingen in dubbele kamer
- 3x uitgebreid ontbijtbuffet
- 3x driegangenmenu in het huisrestaurant la Focaccia (exclusief drank)
- Koffie en bronwater op de kamer
- Gebruik van privé parking
- Gebruik WIFI in het hele hotel
De prijs per persoon bedraagt 210,00 euro, supplement eenpersoonskamer 50,00 euro.
Uiteraard zal ons travel-team ook zorgen voor de nodige animatie en uitstappen, want aan
ontspanningsmogelijkheden in de streek ontbreekt het niet (Maastricht is vlakbij, de
sterrenwacht in domein Kattenvennen, Maasmechelen Village, C-mine, enz. Inschrijven kan
zoals gewoonlijk door storting van een voorschot van 60 euro op rekeningnummer
BE10 7755 9864 3504 van Bridge Club Haacht, met vermelding “voorschot Genk” (let op de
schrijfwijze, anders wordt de voorzitter slapend rijk ). Uiterste inschrijvingsdatum :
1/10/2014.
Lidgelden seizoen 2014-2015.
Voor wie last mocht hebben van een enigszins falend korte termijngeheugen, eind volgende
week moeten we de lidgelden aan de VBL betalen. Tijd om je secretaresse aan het werk te
zetten en de overschrijving laten uitvoeren.
Najaarstornooi BCH : 14/09/2014
We herinneren er jullie ook nog graag eens aan dat ons groot jaarlijks septembertornooi
weer voor de deur staat. Huistraiteur (traiteuse?) Conny schotelt ons na afloop van het
tornooi opnieuw een schitterend koud buffet voor. Het is ondertussen wel tijd om in te
schrijven 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!
Aangezien de zomer een soms herfstig karakter had, zijn we ervan overtuigd dat we een
zomerse herfst tegemoet gaan. Wij hebben alvast een lobbyist naar de federale formateurs
gestuurd om een lange Indian Summer op de onderhandelingstafel te krijgen! Ondertussen
wensen we iedereen nog veel zon toe!
.
Het bestuur.

