
                       
 

NIEUWSBRIEF BC HAACHT – 2022/12 
 

Beste bridgevrienden,  

 

Sinterklaas is met zijn helpers met zijn luxejacht huiswaarts getrokken en er is een andere oude man met witte baard 

ten tonele verschenen. Ook de vriezeman heeft zijn winterpakje aangetrokken en dit betekent dat het einde van het jaar 

in zicht is en hoogste tijd om jullie de laatste nieuwsbrief van het jaar te bezorgen. 

 

Eindejaar 2022 

Wij hebben vanwege de uitbaters vernomen dat er geen sluiting van de cafetaria is voo rzien 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.  

 

Nieuwjaarsdrink 

De club biedt alle spelers een drankje aan om te klinken op het nieuwe jaar en dit op woensdag 4 en vrijdag 6 januari 

2023. 

 

Ledenfeest 2023 

Wij hebben jullie al de datum voor ons ledenfeest vrijgegeven. Op zondag 22 januari 2023 hebben wij  voor jullie 

volgend programma voor u in petto: 14u00 bridgedrive (inschrijven vanaf 13u30) 

     18u30 uitslag met aperitief  

     19u00 diner met daarna muziek (dranken zijn inbegrepen tot 24u00) 

Het menu is van de hand van onze huistraiteur Catering Company en is bijgevoegd bij deze nieuwsbrief.  

Het hele gebeuren zal doorgaan in Sportsbar “Time Out” (horecazaak uitgebaat door Catering Company) en is gelegen 

te Boortmeerbeek, Sportveldweg 6. Er is meer dan voldoende parking en is bereikbaar na het volgen van de pijlen 

‘sporthal’. 

Gezien het een ledenfeest betreft, is het enkel voorbehouden voor onze (steunende) leden en hun partner.  

Deelnemen aan het hele gebeuren (drive + aperitief + diner) kost 40 €, indien je enkel komt bridgen (inclusief aperitief) 

betaal je 10 €. Partners van onze leden betalen voor het menu eveneens 40 e (inclusief aperitief en dranken tot 24u00). 

Inschrijven is mogelijk via betaling van het overeenkomstig bedrag op rekening BE10.7755.9864.3504 van Bridge 

Club Haacht met vermelding van de namen van de deelnemers en “Tornooi” (enkel bridge) of “Diner”. 

 

Tussenstand Club- en Slemkampioenschappen 

Zoals jullie misschien al hebben gemerkt worden de tussenstanden in beide regelmatigheidsklassementen regelmatig 

ad valvas uitgehangen. 

 

Initiatiecursus bridge 

Bridgeclub Haacht organiseert in het voorjaar 2023 een initiatiecursus bridge. Vanaf 30 januari zullen er gedurende 14 

maandagen lessen worden georganiseerd met aanvullende speeldagen. Vanaf volgende week zullen er flyers ter 

beschikking liggen in ons clublokaal. Heb je vrienden, familie, kennissen of buren die interesse betonen of onze hobby 

willen aanleren, bezorg hun een exemplaar of geef hun gegevens door aan een van de bestuursleden.  

 

 

 



Competitie 2022-2023 

Onze club heeft 2 teams in competitie in Liga 1. Momenteel is de competitie halverwege en beide teams hebben een 

mooie plaats in de rangschikking. 

De actuele stand : 

 
 

Er rest ons nog enkel iedereen een prettig eindejaar en een voorspoedig 2023 toe te wensen.  

 

           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 v an ons beleid op het vlak van 
verwerking van persoonsgegevens vindt u op onze website www.bridgeclub-haacht.be.  


