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Nieuwsbrief  Nr. 17 (maart 2018) 

 

1. Behuizing 

 

Sinds Lumens het huurcontract met het Klooster heeft opgezegd is er in Waalre een probleem 

met de behuizing van verenigingen. Het betekent o.a. dat de BC Waalre per augustus 2018 een 

nieuwe behuizing moet hebben. 

Omdat de Gemeente zich als eigenaar van het Klooster verantwoordelijk voelt heeft men een 

Werkgroep ingesteld met de opdracht er voor te zorgen dat de verenigingen in Waalre m.i.v. 

seizoen 2018-2019 weer een passende behuizing hebben. 

 

We hebben de mogelijkheden voor de BC Waalre geïnventariseerd: 

 

Het Klooster 

Mooie zaal van 150 m2, hoog plafond met bar zowel binnen als buiten de zaal.  

Ligging in het hart van Waalre 

De Wolderse Wever 

Aardige zaal van 130-140 m2, laag plafond met bar zowel binnen als buiten de zaal. 

Ligging in het hart van Waalre 

Het Huis van Waalre 

Mooie zaal van 200m2. Hoog plafond met bar buiten de zaal.  

Ligging buiten het hart van Waalre (1.5 km). Relatief hoge huur. Niet beschikbaar op dinsdag. 

De Volmolen 

Mooie zaal van 150 m2. Bar binnen en buiten de zaal. 

Ligging ver uit het hart van Waalre (1.8 km) 

De Doelen 

Niet beschikbaar 

De Hoevenakkers 

Niet beschikbaar 

 

De enige twee zalen die gezien de eisen in aanmerking komen zijn het Klooster en de Wolderse 

Wever. Het lijkt erop dat de Werkgroep er op aanstuurt het Klooster (deels) open te houden. 

Mocht dat niet lukken dan zijn we aangewezen op de Wolderse Wever.  

We gaan daar 20 maart a.s. proefbridgen om te zien of het past.  

Mochten beide opties niet lukken dan blijft het Huis van Waalre over met het nadeel dat het op 

dinsdag niet beschikbaar is. 

Bij de enquête hebben meer dan een derde van de leden gezegd dat men niet naar de donderdag 

wil! 
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2. RCC (Rabo Clubkas Campagne) 

De RABO heeft ook dit seizoen een bedrag beschikbaar gesteld voor verenigingen in de 

Kempen. (€230.000,-) Al degenen die hun bankzaken bij de RABO hebben lopen en lid zijn 

mogen in de periode van 5 tot 30 april stemmen op de vereniging(en) van hun keuze.  

Hoe meer stemmen, hoe meer sponsorgeld voor de BC Waalre! 

  

3. Leden 

Er zijn 94 leden. 

 

4. Kofferbridge 

Er moeten nog een aantal wedstrijden gespeeld worden voordat de rekening opgemaakt kan 

worden. Antoine beheert de koffer. Dus liefhebbers…meld je aan. 

 

5. Besturen van de bridgeclub 

We besturen onze vereniging met relatief weinig mensen. Sommigen daarvan lopen al een reeks 

van jaren mee. Er gaan in de nabije toekomst een aantal vacatures ontstaan.  

Denk daarbij aan (bestuurs)functies als secretaris, wedstrijd leider, arbiter en functies in het 

sociale vlak. Graag roepen wij u op u te melden voor één van deze functies. 

 

 

 

 

 

 

 


