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Renovatie Biljarthome:







Op 27 december gaan we beginnen met het opknappen
van ons Biljarthome. Het bestuur heeft Jo Francissen
bereid gevonden om deze klus in goede banen te leiden.
Samen met een aantal vakbekwame leden zal hij een
mooie lambrisering aanbrengen en zullen de muren een
opfrisbeurt krijgen.
Voor bekers, e.d. worden twee vitrines ingericht. Hiervoor
gebruiken we de aanwezige nisjes aan de raamzijde.
Het derde nisje wordt ingericht voor de schoonmaakattributen voor de biljarts.

Nieuwe leden
Renovatie Biljarthome
Cocktail toernooi
Invulling bardiensten
Artikel in Maas&Waal4All XL

Artikel in Maas&Waal4All XL:

Invulling bardiensten:

Maas&Waal4All XL is een blad dat
7 keer per jaar verschijnt in onze
regio met een oplage van 50.000.
In het november nummer wordt
onze biljartvereniging in beeld
gebracht.
De hoofdredacteur heeft ons
Biljarthome bezocht voor een
interview met een afvaardiging
van het bestuur en een aantal
leden. Ook heeft hij foto’s
gemaakt.

We zijn erg tevreden over de invulling van de bardiensten.
Tijdens wedstrijden is er steeds iemand die de aanwezigen
van een hapje en een drankje voorziet.

Dit is een mooie manier om onze
vereniging te promoten!

Nog enkele tips:
 Graag je handen wassen voordat de hapjes bereid
worden.
 Gebruik altijd de aanwezige prikkers.
 Let erop dat iedereen de versnapering met de prikker
aanpakt.
 Is er veel afwas, laat de machine dan tijdens de
bardienst een keer draaien. Als je dat op tijd doet kan
het schone servies nog opgeruimd worden.
Aan het eind van de middag/avond is er dan ruimte
genoeg in de machine om alles netjes op te ruimen.
Onze keuken blijft er dan spik en span uitzien.

Nieuwe leden:
Cocktail toernooi:
De afgelopen weken hebben we
weer twee nieuwe leden mogen
verwelkomen:
 Sjaak Kersten uit Bergharen
 Nico Quijs uit Beuningen

Noteer als vast in je agenda.
Op 12, 14 en 20 december zijn de poulewedstrijden
gepland.
De eindstrijd vindt plaats op 27 en 28 december.
Verdere informatie volgt t.z.t.

