
                       
 

NIEUWSBRIEF BC HAACHT – 2022/10 
 

Beste bridgevrienden,  

 

De dagen worden korter en ook het winteruur heeft al zijn intrede gedaan. Het seizoen 2022-2023 

is al volop aangevat en dus de hoogste tijd om jullie wat informatie te bezorgen over de komende 

activiteiten van de club. 

 

Herfstweekend Veerse Meer 

Van vrijdag 11 tot maandag 14 november zijn heel wat leden op jaarlijks herfstweekend aan het 

Veerse Meer in Arnemuiden. Alle deelnemers zullen eerstdaags het programma via email 

ontvangen. 

Wegens afwezigheid van het voltallige bestuur zal er op vrijdag 11 november in ons clublokaal 

geen bridgedrive worden georganiseerd. 

 

Halve marathon – zondag 11 december 

Op zondag 11 december organiseert BC Haacht zijn 8e halve marathon. Eerstdaags zal de 

aankondiging met dagindeling ad valvas worden uitgehangen alsook een inschrijvingslijst. 

Inschrijven kan tot en met vrijdag 2 december en uw inschrijving is definitief na storting van het 

verschuldigde bedrag voor deelname. 

 

Sinterklaas 

Naar goede gewoonte hebben wij afspraak met de Sint en dit op woensdag 7 en vrijdag 9 

december voor onze jaarlijkse portie snoepgoed. 

 

Eindejaar 2022 

Wij hebben vanwege de uitbaters vernomen dat er geen sluiting van de cafetaria is voorzien 

tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Dit betekent dat er normale bridgedrives zullen worden 

georganiseerd op woensdag 21 en 28 december en op vrijdag 23 en 30 december. En wij klinken 

op het nieuwe jaar op woensdag 4 en vrijdag 6 januari 2023. 

 

Ledenfeest 2023 

Wegens Corona hebben wij de afgelopen jaren geen ledenfeest kunnen organiseren. Dus zal het 

komende ledenfeest er eentje worden dat ons deze sombere tijd definitief zal doen vergeten. 

Momenteel is er nog geen definitieve datum vastgelegd, evenmin locatie als programma. Van 

zodra dit beschikbaar is zal dit worden gecommuniceerd. 

 

Tussenstand Club- en Slemkampioenschappen 

Zoals jullie misschien al hebben gemerkt worden de tussenstanden in beide klassementen 

regelmatig ad valvas uitgehangen. 

 

 

 

 



Initiatiecursus bridge 

Onze club zal half januari een nieuwe initiatiecursus bridge organiseren. Heb je vrienden, familie, 

kennissen of buren die onze hobby willen aanleren, geef hun gegevens door aan een van de 

bestuursleden. 

In de loop van de lente zal er eveneens een cursus worden georganiseerd voor meer gevorderde 

spelers en dit door middel van thematische avonden. 

 

 

 

Competitie 2022-2023 

Onze club heeft 2 teams in competitie in Liga 1. Momenteel zijn er 4 speeldagen achter de rug 

en beiden hebben zowel de vreugde van winst als de droefenis na verlies mogen ervaren. 

De actuele stand : 

 
 

Tot slot wensen wij iedereen nog enkele aangename dagen en een sportief en spannend eindejaar 

2022 toe. 

 

                                                                                                                                                             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.  


