
                                                                                                                        
 

Wespelaar, 5 januari 2020 
 
Beste bridgevrienden, 
 
De Kerstman is terug op zijn favoriete bestemming in het hoge noorden, de feestdiners 
zijn verteerd  en de kadootjes in dank aanvaard . Het is dus de hoogste tijd om jullie 
wat clubnieuws te serveren. 
 
Nieuwjaarsdrink 
Vorige vrijdag is er wat fout gelopen bij de door de club aangeboden nieuwjaarsdrink, 
waarvoor onze excuses. Voor diegenen die geen consumptie werd aangeboden zal dit 
bij hun eerstvolgende aanwezigheid worden rechtgezet.  
 
Clubfeest : zaterdag 22 februari 2020 
Op 22 februari nodigen wij de leden uit op onze leden-verwenparty. Die dag geen carré 
beslommeringen, de kater van Nieuwjaar al lang doorgespoeld, en dus geen excuses 
om NIET aanwezig te zijn en deze datum met stip in je agenda aan te duiden.  

Het concept blijft ongewijzigd: eerst een gezellige bridgedrive gevolgd door de uitslag 
(met een aperitiefje natuurlijk) met daarna een culinair viergangenmenu verzorgd door 
onze huistraiteur (Catering Company), om daarna op de swingende tonen de 
overtollige calorieën weer kwijt te geraken.  

Het ledenfeest vangt aan met een bridgedrive (13u30) gevolgd door aperitief (19u) met 
tot slot een diner (19u30) met volgend menu (dranken tijdens dit diner zijn inbegrepen 
tot 24u): 
 

Voorgerecht :   Carpaccio van edel hert  
Knolselder slaatje met walnoten en truffel mayo 

 

Soep :     Agnes Sorelsoep met zen garnituur 
 

Hoofdgerecht :   Diamant haasje, Seizoensgroentjes  
Jagers saus en Tartiflette gratin  

 

Dessert :    Gebakje met gezouten karamel, Crème Anglaise 
Chocolademousse en vers fruit 

 

Gevolgd door :    Koffie  /  Thee  /  Suiker  /  Melk 
 

Dit alles tegen de democratische prijs van 5 € voor deelname aan de bridgedrive en 
35 € voor het menu met drank inbegrepen. Voor bridge én menu betaal je dus 40 €. 
Deelname is voorbehouden aan de leden van bridgeclub Haacht en hun partners. 

Inschrijven via betaling op ons rekeningnummer BE10.7755.9864.3504 met 
vermelding van het aantal deelnemers aan TORNOOI en DINER. 
   



                                                                                                                        
Programma 2020 
Het bestuur heeft beslist om de jaarlijkse uitstap te vervangen door een jaarlijkse 
barbecue. Deze zal naar alle waarschijnlijkheid doorgaan in het begin van de 
zomermaanden (juni of begin juli). Verder blijven het vertrouwde september tornooi, 
herfstweekend en halve marathon op de agenda. Maar hierover meer in onze volgende 
nieuwsbrieven. 
 
Opleiding Club Tornooi Leider 
Momenteel zijn we op zoek naar mogelijk geïnteresseerden voor de door de VBL 
georganiseerde cursus tornooi organisatie en arbitrage (CTL). Indien wij voldoende 
deelnemers kunnen samenbrengen is het mogelijk om dit in onze lokalen te laten 
doorgaan. Heb je interesse, meld je dan aan bij Claudine. 
 
Tot slot wensen wij iedereen veel geluk in het volhouden van hun goede voornemens.  
 

En voor diegenen die de nieuwjaarsbrief van de voorzitter hebben gemist:  
 
Beste bridgevrienden,  
 

Voor de eerste keer dit jaar, heb ik voor jullie een nieuwjaarsbriefje klaar, 
niet om te staan zagen en klagen, maar met enkele pertinente vragen, 
dat jullie zeker goed op moeten letten, en de juiste score in het bakske zetten, 
en als de kaarten zijn gedeeld, ze ook in de juiste richting worden gespeeld, 
en als elk bod juist wordt gealerteerd, dan loopt ook dat niet meer verkeerd, 
dan moet ik niet meer rond lopen crossen, om al die problemen op te komen lossen, 
 

Maar nu even tijd voor andere klanken, een moment om personen te gaan bedanken, 
zij die computer en uitslag beheren, er zullen ook anderen dit moeten leren, 
want geven zij even niet thuis, dan kunnen wij allen stante pede terug naar huis, 
dank ook aan elke vrouw, en aan elke man, die zijn komen helpen waar het effe kan, 
en aan de pioniers van het eerste uur, en ook de leden van het huidige bestuur, 
zonder hen zou dit alles niet bestaan, denk daar zo af en toe maar eens effe aan, 
maar vooral aan allen die hier ooit zijn geweest, dank zij hen is iedere drive een feest, 
door de warme en gemoedelijke sfeer, zijn er elke week wat extra spelers meer, 
dan roept Christine “Och God, het is niet waar, de loopkaarten gaan maar tot 36 paar”, 
dus hoog tijd om daar een mouw aan te passen, en dat varkentje even snel te wassen, 
 

Op het eind is het tijd voor de belangrijke dingen, datgene dat wij ook onze kinderen 
hebben leren zingen: 
“Nieuwjaar, Oudjaar, twee koeken is een paar” 
“Ik wens jullie een gelukkig, voorspoedig, maar bovenal een gezond nieuw jaar” 
 
Wespelaar, 1 januari 2020 
 
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. 


