16 april 2022

Nieuwsbrief biljartvereniging
KASTEELZICHT

BESTUURSNIEUWS
FINALE-AVOND DRIEBANDEN:
Vrijdag 22 april is het zo ver. De finale van het driebanden wordt dan gespeeld in
de Knopenhof. Speciaal voor deze avond wordt 1 van de biljarts naar de grote zaal
van het Antoniushof verplaatst. De volgende spelers zijn nog in de race om Piet
Brand, de winnaar van het driebandentoernooi in 2019, op te volgen: Toon v.d.
Haselkamp, Joop Kuijer, Bas Levering, Joop Sandbrink, Bert Brand, Harry Reusken,
John Hoefs en Albert van Rooijen. Dinsdag 19 april zijn de kwartfinales.
De aanvang van deze finalewedstrijd is om 19:30 uur. Hierna zal er een demonstratie driebanden worden gegeven door Ad Koorevaar. Iedereen is voor deze avond
uitgenodigd. U mag zelfs uw partner meenemen.

COMPETITIE:
Wilt u volgend jaar weer meedoen met de librecompetitie? Meldt u dan aan. U
heeft van Joop Kuijer een mail ontvangen om zich op te geven. Maar u kunt ook
het strookje invullen, dat in ons informatieboekje zit.
In de biljartzaal hangt dit strookje ook. Maar vergeet het niet. Want de einddatum
om u op te geven is vrijdag 22 april a.s.

ONTSPANNINGSCOMMISSIE:
De samenstelling van de ontspanningscommissie is gewijzigd.
Cees Vlooswijk en Hennie Hoogeboom hebben te kennen gegeven, zich terug te
trekken uit deze commissie. Ben de Wissel en Bert Brand hebben te kennen gegeven dat zij hun plaats willen innemen. Ben neemt de plaats van Hennie in, in het
bestuur.

BILJARTLES:
Ook op de donderdag– en vrijdagavond zijn de lessen die door Gerard Derks werden gegeven voorbij. We danken Gerard voor zijn inzet om ons bij te scholen.
Vanaf 1 oktober zijn er weer lessen voor beginners en gevorderden.
Op de maandagavond is de les van 18:30 uur tot 19:30 uur. We hopen, dat er tijdens de Algemene Ledenvergadering van eind september ‘22 leden zijn, die zich
opgeven om onze beginnende leden de eerste beginselen van het biljarten willen
aanleren.
Op donderdag- en vrijdagavond is Gerard Derks opnieuw bereid om leden les te
geven.

NIEUWE LEDEN:
Als nieuw lid mogen we verwelkomen:
Ton Zwezerijnen
We wensen hem veel biljartplezier.
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OPENINGSTIJDEN:
Omdat het driebanden en de
lessen voorbij zijn, zijn de openingstijden van de biljartzaal
vanaf nu:
Maandag: 09:30—22:00 uur
Dinsdag: 09:30—18:00 uur
Woensdag: 09:30—22:00 uur
Donderdag: 09:30—18:00 uur
Vrijdag:
09:30—18:00 uur
Zaterdag: 09:30—18:00 uur
In principe geldt dit schema tot
1 oktober ‘22.

