Beste clubleden,
Het zwoele Pinksterweekend (inclusief ijsgolfballen, supercellen en vannacht nog een superbliksemshow) ligt weer achter ons, de Rode Duivels zijn eindelijk naar Brazilië vertrokken en
de temperaturen zijn weer heel aangenaam. Een heel gepast moment om het even over de
nakende zomer te hebben …
Jubileumfeest BCH – 21 juni 2014
Mocht je dat om één of andere reden uit het oog verloren zijn, dan is het nu tijd om nog in te
schrijven. We willen er nog bij vermelden dat er na de lunch tussen beide drives ook de
mogelijkheid is om (naast bezoek aan arboretum, fietsen of kubben) om gewoon even te
rusten op het terras (ik heb nog een paar comfortabele ligzetels in voorraad..), mocht het
kaarten emotioneel zwaar geweest zijn. En ten slotte nog dit : mocht je in de voormiddag
verhinderd zijn, dan kan je ook aansluiten vanaf de namiddagdrive. Dat moeten we dan wel
heel duidelijk op voorhand weten. Voor alle andere info omtrent ons jubileumfeest verwijs ik
naar de vorige nieuwsbrief die je op de website kan terugvinden onder nieuwsbrieven.
Ook deze nieuwsbrief.
Lidgelden voor het nieuwe seizoen.
De lidgelden dit jaar blijven opnieuw 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.
Alle verdere info hierover is ook via de website te raadplegen onder “lidgelden 2014-2015”.
Bridgen tijdens de zomer
Na 7 jaar zonder vakantie zijn Jeroen, Nele en Hedwig, onze sympathieke clublokaaluitbaters, écht aan een heuse zomervakantie toe. Den Dijk zal dit jaar gesloten zijn van 14
juli tot 14 augustus. Dat betekent dat we op zoek moesten naar een vervanglocatie, want
een maand zonder bridge is nog véél erger dan een café zonder bier! Vanaf 16 juli tot 13
augustus spelen we op woensdag en vrijdag in het zaaltje achterin Café Sparta, op de Grote
Baan in Wespelaar (Haacht-Station). Voor wie niet bekend is in de streek, héél gemakkelijk
te vinden : Kom je van Kampenhout-Sas, dan draai je aan de lichten voor de spoorweg
rechtsaf, en café Sparta ligt op ongeveer 200m aan de rechterkant. Kom je van Haacht, dan
sla je aan de lichten uiteraard linksaf. Er is ruime parking als je aan het café rechtsaf inslaat.
We zijn zeker dat we daar best zullen gedijen gedurende een maand…
Het jaarlijkse BCH-tornooi.
Traditioneel is de tweede zondag van september (14/09/2014) 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!
Inschrijven kan ook via de website (Jaarlijks tornooi 14/09/2014).
We wensen iedereen een heel aangename zomer toe, veel bridge- en ander plezier toe en
tegen het najaar hopelijk een nieuwe regering
Het bestuur.

