
Beste Pietermannen 

 

Graag hierbij nog wat nieuws van de club, over: 

• Wanneer kunnen we terug starten? 

• BBO-tornooien 

• Wat met de kroegentocht? 

• Wat met de vakantie in Neer? 

• Wat met het nieuwe lokaal? 

 

Wanneer kunnen we terug starten? 

 

De laatste instructies van de “veiligheidsraad”  laten alvast toe horeca-activiteit 

op te starten,  onder bepaalde voorwaarden.  

Bridgetornooien zijn echter meer dan horeca alleen, en daarover is nog geen 

duidelijkheid. 

Als we de informatie die we onder meer op de site van de overheid kunnen lezen 

goed begrijpen mogen we hopen dat er vanaf begin juli terug kan gebridged 

worden, maar dat zou kunnen aan bepaalde voorwaarden gebonden zijn: 

beperkte tornooien, veiligheidsmaatregelen zoals handgels, regels voor de 

barbediening… 

De bridge instanties (Belgische federatie en Vlaamse Bridgeliga) hebben 

aangekondigd dat ze deze week van de overheid duidelijke richtlijnen zullen 

vragen in dat verband. We wachten als club nog even op het antwoord en zullen 

zodra als dat mogelijk is een beslissing nemen en jullie hiervan op de hoogte 

houden. 

In elk geval zullen we zodra als mogelijk onze activiteiten terug opstarten, 

eventueel gedeeltelijk en in een aangepaste vorm. Maar we houden U op de 

hoogte. 

 

 

BBO-tornooien 

 



In afwachting van verder bridge kunnen jullie verder deelnemen aan de BBO-

tornooien op maandagavond, onder de deskundige leiding van Rutger en Pieter. 

Er is vraag naar een tweede tornooi op een donderdagnamiddag, maar Pieter 

noch Rutger kunnen dat doen (daar ze beiden werken…). Voelt iemand zich 

geroepen.? 

 

Wat met de kroegentocht? 

 

Ook hier hebben we nog te weinig informatie om een beslissing te kunnen 

nemen: welke kroegen zullen bereid zijn om in de huidige omstandigheden een 

aantal tafels te reserveren? Kunnen we een tornooi organiseren waar in het begin 

en op het einde méér dan 100 mensen aanwezig zijn in dezelfde ruimte? Is het 

realistisch om eventueel een latere datum te kiezen, rekening houdend met extra 

werk in het nieuwe lokaal, en met de kalender? Ook hier zullen we de zaken 

verder opvolgen en ten laatste 1 juli een definitieve beslissing nemen. 

 

Wat met de vakantie in Neer? 

 

Hier is wel al iets meer duidelijkheid. Deze vakantie gaat door eind augustus en  

op dat ogenblik mag in elk geval de grens overgestoken worden. In Nederland 

zijn vanaf 1 juli “vergaderingen” tot 100 personen toegelaten, dit heeft de 

directie van Braempeel bevestigd.  

We zullen deze vraag nogmaals expliciet stellen: hen laten bevestigen dat alles 

in orde is, OF meedelen wat er in het andere geval kan gebeuren. 

 

Wat met het nieuwe lokaal? 

 

 

In de Brusselse straat zijn we gestart met een aantal verbouwingswerken en 

zullen we klaar zijn om eind augustus te verhuizen. 

Jammer genoeg zullen we niet al onze plannen kunnen realiseren omdat de 

corona-crisis ons een flinke financiële kater heeft bezorgd, maar we hebben 



prioriteiten vastgelegd en tegen eind augustus zullen we in goede 

omstandigheden kunnen kaarten.  

 

In een volgende brief brengen we hier zeker verdere info: wellicht kunnen we 

ook wat hulp gebruiken, maar we willen eerst beter zicht hebben op het verloop 

van de werken en een eventuele verhuisdatum. 

 

Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten voor onze club: we hopen dat jullie nog 

een beetje geduld kunnen uitoefenen, we houden jullie op de hoogte  en wensen 

jullie intussen het beste toe. 

 

Wie vragen heeft kan altijd mailen naar andre.leplat@telenet.be of naar 

info@bcpieterman.be 

 

 

  

 

 

  

    

 

 


