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Nieuwsbrief Nr. 22 (mei 2021)
1. Wedstrijdkalender
Op dinsdag 25 mei zou normaliter de einddrive van seizoen 2020-2021 gehouden zijn en was
daarmee het seizoen geëindigd. Zoals we allemaal weten is het anders gegaan, maar om minister
president Rutte te citeren: “er is licht aan het einde van de tunnel”. De vaccinatiegraad neemt
sterk toe en de coronapandemie lijkt op zijn retour. Daarom willen we als bestuur de hoop
uitspreken dat we in september weer kunnen beginnen aan het nieuwe seizoen. Dit is echter nog
zeer onzeker, de website van de Nederlandse Bridge Bond doet hier op het moment nog geen
enkele uitspraak over en deze regels volgen wij. Maar we kunnen minimaal de hoop
uitspreken…..
2. Huisvesting
Als we dan weer kunnen beginnen is er nog de vraag waar. Ook hierin lijkt enige voortgang
geboekt te zijn. Verwacht wordt dat vanaf 1 september 2022 de exploitatie van het Klooster
geregeld is. Dit houdt in dat voor het seizoen 2021-2022 een tussenoplossing gevonden moet
worden. Hiervoor is, in samenwerking met een aantal andere verenigingen, een Waalrese horeca
ondernemer benaderd, Twan Wijnen die ook de uitbater van het Hazzo is. Hiervoor is enige
financiële compensatie nodig waar de gemeenteraad zich binnenkort over moet uitspreken.
3. Leden
Alhoewel we in dit seizoen niet gespeeld hebben kan het zijn dat iemand van jullie wil stoppen
of verder wil gaan met een nieuwe partner. Dus bij deze de vraag om, indien dit het geval is, dit
door te geven zodat de spelerslijst per 1 september weer actueel is.
Graag per mail doorgeven aan: bridgeclubwaalre@hotmail.com.
4. Vakantie
Wij staan nu op de drempel van het vakantieseizoen. Graag willen wij iedereen een goede
vakantie toewensen. Blijf gezond en laten we het erop houden dat we elkaar in september in Het
Klooster weer treffen. Als er nieuws is horen jullie dat gelijk van ons.

Bestandsnaam: nieuwsbrief 22

Bladzijde: 1/1

