Nieuw lokaal voor onze schaakclub vanaf volgend seizoen !!
Vanaf vrijdag 31 augustus starten wij het nieuwe seizoen in een nieuw lokaal : wij zullen dan
spelen in de refter van het Busleyden Atheneum – Campus Pitzemburg. Het adres van
deze school is
Bruul 129 2800 Mechelen.
De belangrijkste reden waarom wij verhuizen, is dat wij daar kunnen beschikken over een
veel grotere speelzaal met eveneens een aangrenzende analysezaal. Alle voordelen :
-

Wij kunnen hier met al onze ploegen samen de thuismatchen van Interclub en
Zilveren Toren spelen.
De aanwezigheid van een aangrenzende analysezaal is een groot pluspunt.
Betere verlichting in de speelzalen.
Parkeren op vrijdagavond kan steeds op de speelplaats van de school.
De refter is op het gelijkvloers wat een pluspunt is voor spelers met een beperkte
mobiliteit.
Wij kunnen de dranken aan onze leden zelf verkopen aan een lagere prijs.
Wij kunnen steeds begin september aan ons seizoen beginnen.
De jeugdlessen op zondagmorgen kunnen in het vervolg steeds om 10 uur beginnen.
Voor de jeugdlessen kunnen we de groepen meer verspreiden zodat ze elkaar minder
storen.

Zoals bij iedere verandering van lokaal zijn er ook enkele minpunten :
-

De ingang van deze school is gelegen op de Bruul in een autoluwe zone.
Tussen 11 uur en 18 uur worden er geen wagens meer toegelaten ( op zaterdag zelfs
vanaf 7u30 wegens de wekelijkse markt ). Aan de ingang van de Vijfhoek - Bruul staat
een camera met nummerplaatherkenning en iedere bestuurder die tussen 11 en 18
uur deze zone zou binnenrijden, krijgt onverbiddelijk een boete van €55. Wie voor 11
uur deze zone binnengereden is, mag deze zone nadien altijd verlaten, ook nog
tussen 11 en 18 uur.
Voor onze speelavond op vrijdag is er dus geen enkel probleem, maar voor de
jeugdlessen op zondagmorgen kunnen de ouders hun kinderen niet komen afhalen
op de school zelf. De ouders moeten dan parkeren in één van de aangrenzende
straten of op de grote Randparking aan de Zandpoortvest. Op zon- en feestdagen zijn
deze parkeergelegenheden altijd gratis. Vermijdt wel de nieuwe ondergrondse
parking ‘Bruul’ op de Hendrik Speecqvest. Deze parking is altijd betalend, ook op
zondag en vrij duur : €1,80 per uur. De school Pitzemburg grenst aan het stadspark
‘Botaniek’ en als je door dat park loopt, kom je zo aan de Zandpoortvest. Wie nog
vragen heeft kan hiervoor steeds terecht bij één van onze bestuursleden.
Marie-Jeanne Jonckers : 0473.70.67.04
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Begin van de Bruul via de Vijfhoek met groene lichten voor vrije doorgang en vanaf 11 uur : rode
lichten en €55 boete voor wie toch doorrijdt.

Ingang Bruul via de Vijfhoek.

Bruul 129 : Ingang van het Atheneum Pitzemburg vanop de Bruul

Zicht op de speelplaats van het Atheneum Pitzemburg met achteraan het gebouw met refter

De grote refter - speelzaal met 44 ruime tafels, telkens 1 bord per tafel

De kleinere bijrefter met 20 tafels en aangrenzende keuken. Ideaal als analysezaal.

