Haacht, 15 september 2018,
Beste bridgevrienden,
De schitterende zomer van 2018 loopt op zijn laatste benen en de eerste tekenen
van de naderende herfst zijn al zichtbaar. De dagen worden allengs korter met meer
vochtigheid ’s morgens en kilheid ’s avonds zodat het minder aangenaam toeven is
op de terrassen. Een uitstekende gelegenheid om ons herfstprogramma op jullie los
te laten.
Clublokaal
Ons vertrouwd clublokaal is sinds gisteren, evenwel met nieuwe uitbaters, opnieuw
geopend. Vanaf heden zullen alle clubtornooien opnieuw plaatsvinden in het zaaltje
van de cafetaria van het sportcentrum Den Dijk.
Jaarlijks tornooi 2018
Door het plotse vertrek van Jeroen en partners met als gevolg de tijdelijke sluiting
van de cafetaria heeft ons jaarlijks tornooi niet kunnen plaatsvinden. Rekening
houdend met onze al drukke najaarsagenda (weekend, halve marathon,
competitie…) én een aantal activiteiten van bevriende clubs, hebben we helaas geen
geschikte datum gevonden om ons toernooi alsnog te laten doorgaan. Daarom heeft
het bestuur beslist het tornooi dit jaar te schrappen en het koud buffet van Conny 1
jaar in de koelkast te zetten. Uitstel is evenwel geen afstel en noteer alvast 8
september 2019 in uw agenda. Aan diegenen die waren ingeschreven voor editie
2018 zal het reeds betaalde bedrag eerstdaags worden teruggestort.
Herfstweekend : 09-12 november 2018
Momenteel zijn alle 30 gereserveerde kamers in hotel Boschoord in Oisterwijk bezet.
Indien je nog interesse hebt om mee te gaan, gelieve dan zo snel mogelijk Diane of
Bob hiervan te verwittigen zodat zij alsnog extra kamers kunnen boeken. Wij hebben
de gegevens van diegenen die zijn ingeschreven aan het hotel bezorgd. Half oktober
zal een factuur van Fletcher hotels in hun bus vallen.
Halve marathon : zondag 25 november 2018
Op zondag 25 november 2018 heeft onze halve marathon plaats. Eerstdaags zal een
affiche worden uitgehangen en is het mogelijk in te schrijven via het inschrijvingsblad.
Voor diegenen die een dubbele drive iets van het goede teveel vinden, hebben wij de
mogelijkheid voorzien om een ‘halve’ halve marathon te spelen.
Competitie 2018-2019
De competitiespelers kunnen eveneens op beide oren slapen. Het zaaltje zal
beschikbaar zijn op de dagen dat er thuiswedstrijden worden gespeeld.
Verder willen wij iedereen nog enkele zonnige dagen toewensen.
Met vriendelijke groeten.
Het bestuur
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Bridgeclub Haacht voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als
gevolg van uw lidmaatschap en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van
persoonsgegevens vindt u op onze website www.bridgeclub-haacht.be.

