Beste clubleden,
Het lijkt erop dat voetbal en onweer een innige band hebben met zomerse nieuwsbrieven.
Bij de vorige editie had het net tennisballen ge-onweerd en waren de Rode Duivels naar
Brazilië vertrokken en dit jaar zitten de Duivels in Wales en wordt vandaag alweer
weervuurwerk voorspeld. Tijd voor aangenaam bridgenieuws dus…
Terugkeermoment voor neofieten
Op maandagavond 29 juni organiseert Meester Herman een terugkomdag voor alle
beginnende bridgers. Je kan er komen vertellen over je ervaringen tijdens de eerste
maanden na de cursus, welke pijnpunten je nog ervaart, over het moeilijke zoeken naar een
partner, hoe je een gelegenheidspartner kan vinden, en misschien nog wel 100 vragen waar
je mee worstelt. Iedereen welkom in ons clublokaal om 19u30! Graag je aanwezigheid
bevestigen bij Herman…
Lidgelden voor het nieuwe seizoen.
Misschien voor het laatst (de VBL wil de lidgelden indexeren alnaar de grootte van de
club…), maar de lidgelden blijven dit jaar nog maar eens onveranderd! Via onze club
geregistreerde leden betalen € 35,-. 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.
Bridgen tijdens de zomer
Ons clublokaal Den Dijk sluit de volledige maand juli de deuren. Dat wil zeggen dat we weer
op ‘verplaatsing’ spelen. Vanaf woensdag 1 juli tot en met vrijdag 31 juli slaan we dus onze
bridgetenten weer op 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. Parkeergelegenheid is er meer dan genoeg, helemaal achteraan op de
grote parking van de Brouwerij van Haacht (inrit naast bloemenwinkel Potvolbloeme schuin
over de brouwerij en tot helemaal achteraan rijden. De uitrit van de parking is op 40 m van
café Sparta.
Het jaarlijkse BCH-tornooi.
Traditioneel is de tweede zondag van september (13/09/2015) de dag voor ons jaarlijks
tornooi. Ook dit jaar belooft Conny ons 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. Ook dit jaar rekenen we op jullie
aanwezigheid en deelname. Opgelet, het maximum aantal deelnemers staat op 24 tafels!
Herfstweekend in Valkenburg van 6 tot 9 november
In samenwerking met onze zusterclub Zennebridge organiseert BCH dit jaar het
herfstweekend. Op hogergenoemde data trekken we naar hotel “Schaepkens van St-Feyt”
voor een ontspannend weekendje met de club. 3 overnachtingen in half pensioen in 2
persoonskamer kost 148 € p/p en in 1 persoonskamer 194€ . Het weekend zal zoals altijd
geheel verzorgd worden, met verrassingen en ontspanning naar ieders maat. Binnenkort
komt hierover nog een speciale nieuwsbrief. Je bent ingeschreven na betaling van 75€ p/p
op rekening van de club (het nummer vind je al 2 keer in deze brief, dus…).

CTL-cursus in Leuven
Misschien interessant voor de al meer geroutineerde spelers met wat ambitie. Uitzonderlijk
zal de VBL deze winter een cursus arbiter en tornooileider organiseren in Leuven. Spelers
die geïnteresseerd zijn in deze opleiding (14 sessies) nemen best contact op met iemand
van het bestuur.
Laat de zomer maar verfrissend warm en zonnig zijn, met veel bridgeplezier en gezelligheid
met al wie je lief is!

Het bestuur.

