Bridgeclub PIETERMAN verhuist!
We hebben je nodig
Met meer dan 230 leden is Pieterman een grote bridgeclub. En we gaan – nogmaals – verhuizen. We hebben je
nodig: je hulp, je ervaring, je kennis, je bijdrage… alles kunnen we gebruiken. Met zoveel volk moet dat vlot lukken…
Op dit moment wordt de Brusselsestraat verbouwd tot lokalen waar straks gebridged zal worden.
Maar vooraf moet nog veel gebeuren: schilderen, poetsen, inrichten, schikken, aankleden. Daar wordt aan gewerkt.
Ook in de Goudbloemstraat staat veel te gebeuren: opruimen en inpakken!
Maandagnamiddag 3 augustus wordt er in de Goudbloemstraat een laatste keer gekaart.
Twee weken later – op maandag 17 augustus – spelen we in de Brusselsestraat met kaarten.

Voorbereiding
We beginnen met opruimen en afbreken op dinsdag 4 augustus. Iedereen die in die week 32 wil komen helpen is
welkom. Vele handen maken het werk licht. Laat het ons gewoon weten. (dag + moment).
We hebben krantenpapier nodig (glazen!) en veel kartonnen dozen – verzamel en breng ze mee!

INPAKKEN Goudbloemstraat - Weekend van 8 en 9 augustus.
Op zaterdag 8 en zondag 9 augustus pakken we de Goudbloemstraat helemaal in: tafels, stoelen, kasten dragen,
alles bij elkaar zetten en klaar maken voor de verhuiswagen op maandag. HIER hebben we VEEL VOLK nodig.
Zaterdag - Wie komt er mee dragen en bij elkaar zetten? Enkele tijdsblokken
1. ochtend 10-12u
2. Middag 12-13u
3.Namiddag 13- 15u 4. Vooravond 15u30 -17u30
Zaterdagmiddag voorzien we eten voor de helpers, coronaproof.
Zondag - Wie komt er nog mee inpakken en klaar zetten? Ook hier enkele tijdsblokken
5. ochtend 10-12u
7.Namiddag 14- 16u 8. Vooravond 16u30 -18u30

VERHUIS Goudbloemstraat - 10 AUGUSTUS
Maandag - Wie komt er mee helpen? bij de verhuis? De verhuiswagen is besteld en twee verhuizers zijn ingehuurd
om in en uit te laden, maar ook op dat moment is hulp welkom.

INRICHTEN Brusselsestraat - Week van 10 - 14 augustus.
Benieuwd naar onze nieuwe locatie? Kom ons helpen met het inrichten en aankleden van onze nieuwe lokalen. Wat
werd ingepakt moet nog worden uitgepakt en alles moet zijn plaats krijgen.

Opendeur Brusselsestraat - Zondag 16 augustus.
Kom ons helpen! Laat weten wanneer je een uur, enkele uren, een dag kan komen helpen.
Spreek af met enkele vriend(inn)en, met je bridgepartners …en kom samen. Maar zorg er voor dat we het
vooraf weten via verhuispieterman@telenet.be of via info@bcpieterman.be. Je krijgt altijd een antwoord.
Patrick Herroelen
Coördinatie Verhuis 0497/021073

