
Beste Pieterman, 
 
 
Graag informeer ik jullie over de gang van zake en de geplande activiteiten. 
 
 
De kop is eraf, de eerste volledige week in het nieuwe lokaal is gepasseerd en we hebben de 
indruk dat jullie algemeen positief zijn over hetgeen we gerealiseerd hebben. De 
dankwoordjes zijn gepasseerd en we maken zo snel als mogelijk werk van de laatste 
verbeteringen die nog moeten gebeuren. 
 
 
Mochten de Rode Duivels vanavond winnen tegen Frankrijk staat de ploeg in de finale van 
het WK voetbal. Dat is nog nooit eerder gebeurd en we beslisten daarom op de voetbal ook 
in ons lokaal uit te zenden op groot scherm. Iedereen welkom zondag vanaf 16h30 want dan 
beginnen we met de voorbeschouwing. Ambiance verzekerd!  
Ter verduidelijking, mochten we van Frankrijk verliezen, dan hebben we nog een kleine 
finale op zaterdag, maar die geven we niet op groot scherm. 
 
 
De kroegentocht staat voor de deur! Je vindt alle informatie op de affiche hier en ik hoop 
dat jullie massaal mee kunnen doen aan dit leuke toernooi. We maken elk jaar 
verbeteringen in de organisatie en hopen er dit jaar een feilloze editie van te kunnen maken. 
Ook zijn we hiervoor nog op zoek naar een reservepaar. Dit houdt in dat je je inschrijft om in 
te vallen mochten we met een oneven aantal paren zijn. De inschrijving is dan gratis, maar 
mochten we met een even aantal zijn, dan speel je niet. Je kan je per paar of individueel 
melden bij jos: info@bcpieterman.be  (Hartelijk dank vanwege het bestuur alvast!) 
 
 
Verder nog een paar korte berichten: 
 
 

- Bekijk zeker onze facebook! Hoe meer we gelinkt en geliked zijn, hoe beter! 
 

- Het toernooi van 11 novbember gaat ook dit jaar weer door, zet het alvast in je 
agenda 
 
 

- Jos stuurt binnenkort een uitnodiging voor betaling van het lidgeld 
 
 
 
Een hele prettige vakantie voor iedereen en tot in de club! 
 
 
 
Pieter Vanparijs 
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