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BESTUURSNIEUWS 

 Nieuwsbrief biljartvereniging 
KASTEELZICHT 

NIEUWE LEDEN: 

We heten Karel Kraan, Joop 

Blanken en  Piet van Duiven-

bode hartelijk welkom als 

nieuw lid. Hopelijk gaan ze 

veel plezier beleven aan deze 

sport. 

 

AFSLUITEN: 

Nogmaals een vriendelijk ver-

zoek aan de leden die op de 

maandag– en/of woensdag-

avond hun partijtje spelen: 

De laatste dient via de keuken  

en dan via de Knopenhof de 

zaal te verlaten. DUS NIET 

DOOR HET GANGETJE LANGS 

DE TANDARTS. Deze deur valt 

niet in het slot.  

  

CORONAMAATREGELEN:  
Vanaf zaterdag 6 november zijn de coronamaatregelen weer aange-

scherpt. Wat betekent dat voor onze vereniging? 

Kort gezegd komt het hier op neer: 

Was je handen bij binnenkomst, ontsmet ze, GEEF ELKAAR GEEN HAND 

en blijf bij klachten thuis. 

Als u een wedstrijd wilt spelen, dient u altijd bij u te hebben:   

 Een coronatoegangsbewijs (CTB) of het gele vaccinatieboekje of een 

bewijs van dubbele vaccinatie of een verklaring dat u hersteld bent 

van corona. 

 Een identiteitsbewijs 

Tijdens de competitiewedstrijden is het niet meer toegestaan om stoe-

len bij te zetten en/of te blijven staan. Leden die gespeeld hebben, wor-

den verzocht z.s.m. ruimte te maken voor de wachtende leden. Wachten 

kunt u in de Knopenhof. Daar is ‘s middags klaverjassen, dus houdt af-

stand. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING: 

Ook hier ontkomen we niet aan het feit, dat we u moeten controleren 

op corona. 

Neem dus uw CTB (coronatoegangsbewijs) mee en tevens uw identi-

teitsbewijs. 

Tevens verzoeken wij u om de stoelen niet te verplaatsen. 

De foto die tijdens het jubileumfeest van u is genomen, zal dan worden  

uitgereikt. 

KAARTAVOND: 
Ook hier zult u voorafgaand aan het kaarten gecontroleerd worden . 

Neem dus ook nu uw CTB en een identiteitsbewijs mee.  

U kunt zich nog opgeven voor deze kaartavond op 26 november. Strook-

jes hangen in de biljartzaal. 
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