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 VAN DE REDACTIE 

 
Wij zijn blij als nieuwe leden te mogen begroeten: Jan en Gonny Vlassak-Goertz 

We wensen jullie een mooie tijd toe bij onze vereniging en hopen dat jullie vaak bij onze 

activiteiten aanwezig zullen zijn, zodra dit weer mogelijk is. 

Overleden: 05 april 2020 Joep van der Kampen 
 24 april 2020 Nelly Moors-van den Berg 
 

We wensen familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

 

 MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

 
STAND VAN ZAKEN  
  
Eerst even terug naar vorig jaar 2019. Wat waren we goed bezig met onze nieuwe activiteiten. De 
dansavonden [net as vruuger] een schot in de roos, het grote zomerfeest waar nog steeds over wordt 
gesproken, en alle aandacht voor de andere activiteiten deed het deelnemersaantal groeien. Al dit 
positieve kregen ook mensen buiten onze vereniging te horen met als gevolg een flinke toename van 
nieuwe leden. We sloten het jaar af met een prachtige kerstviering in onze nieuwe Borgh.  
2020. Zonder te weten wat ons ging overkomen startten we het nieuwe jaar met een grandioos 
nieuwjaarsconcert, we gingen verder met plannen maken wat resulteerde in een nauwere 
samenwerking met het Buuls Zitje. We begonnen met de donderdag te vullen met allerlei activiteiten 
in de foyer van De Borgh. Ik zag het voor me met het Buuls Zitje als kippenhok waar men gezellig kon 
buurten en de foyer als vrije uitloop waar men tussen allerlei activiteiten (sjoelen-darten-koersbal-
kaarten enz.]) kon scharrelen.  
8 maart: Opening De Borgh. Vol overgave presenteerden we onze vereniging en kwamen we 
inschrijfformulieren te kort. En toen BAMM alles op zijn kont, niets ging meer door en De Borgh sloot 
voor onbepaalde tijd zijn deuren. Het bestuur ging in beraad en kwam al snel tot de conclusie dat het 
enige wat we konden doen is niets en alleen maar afwachten en hopen dat het mee zou vallen en alles 
weer snel achter de rug zou zijn. Maar na een tijdje sijpelde de eerste berichten binnen dat het steeds 
ernstiger werd en dat ook onze leden er niet aan ontkwamen. We begonnen met mensen te bellen 
hoe het met ze ging en kwamen steeds meer verhalen tegen van leden die echt hard door corona 
getroffen waren. Het onuitspreekbare verdriet van mensen die een geliefde verloren hebben of op het 
i.c. terecht hebben zien komen en af moeten wachten hoe ze eruit komen. Dan is ineens al het andere 
niet belangrijk meer. Rieu doorgeschoven naar volgend jaar (meer info hierover in de NF van juni/juli). 
Geen groot zomerfeest. Vinden we dat erg? Ik persoonlijk niet. Heb niet zo veel zin om feest te vieren 
kort na zoveel verdriet. Als bestuur wensen we alle getroffenen veel sterkte toe en snel wat positief 
licht in de tunnel. We houden jullie op de hoogte wat en wanneer er iets opgestart wordt. Het enige 
wat ik er op te zeggen heb is: DJU TOCH !! 
  

Jen Compen 
 

LEDENVERGADERING 
 

Omdat het nodig is dat we als bestuur belangrijke zaken z.s.m. kunnen oppakken en afhandelen (o.a. 
webmaster en aanpassen statuten samen met Maarheeze) en niet kunnen wachten tot een 



 

 

ledenvergadering op zijn vroegst in september, is binnen het bestuur met een meerderheid van 
stemmen, 5 voor en 2 tegen, besloten om de bestuurssamenstelling per 1 mei 2020 aan te passen zoals 
in de ledenvergadering zou zijn voorgesteld. Zodra het mogelijk is zullen de overige onderwerpen op 
de agenda tijdens een verlate ledenvergadering afgehandeld worden en de bestuurssamenstelling zal 
ook tijdens die vergadering officieel gemaakt worden. 
 

Bestuurssamenstelling per 1 mei 2020: 
Jen Compen - voorzitter 
Wil Baselmans - penningmeester 
Brigit Roozen - secretaris 
Noud van Leeuwen 
Thea van Rooij 
Jo Voermans 
Sjaan Kursten-Swets 
Hannie Tijsen - aspirant lid 
 

 BILJART NIEUWS 
 
Door de laatste corona-maatregelen kan de huidige biljartcompetitie helaas niet volledig worden 
uitgespeeld. Ook de clubkampioenschappen, als slot van dit biljartseizoen, zullen niet worden 
gehouden. 
 

BILJARTCOMPETITIE 2020-2021 
We hebben daarnaast ook al weer gedacht aan het nieuwe biljartseizoen. Daarover het volgende. 
Leden van de seniorenvereniging die mee willen doen aan de interne biljartcompetitie kunnen zich 
opgeven middels de inschrijflijst die voor straks te vinden is op het publicatiebord in het biljartlokaal 
van de Borgh. Opgave is mogelijk tot 1 juli a.s.. Latere aanmeldingen kunnen in verband met vakanties 
en ook om organisatorische redenen niet meer worden geaccepteerd. 
Is opgave middels de inschrijflijst in de Borgh niet mogelijk dan kan voor aanmelding, uitsluitend 
s’avonds tussen 19.00 en 20.00 uur, ook worden gebeld met Franz Twardy tel 0495 492903 of Pierre 
Geven 06 53269682. 
 

Noteer alvast in de agenda dat de algemene ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 26 
augustus a.s. om 14.00 uur in de Borgh. Ook het wedstrijdprogramma wordt dan uitgereikt.  
 

De start van de nieuwe competitie is gepland op maandag 7 september a.s. 
De genoemde data zijn uiteraard onder voorbehoud. 
 

De werkgroep biljarten. 
 

KOFFERBAKPUZZELTHEEK  
 
Omdat we niet weten wanneer De Borgh weer open mag en er veel mensen zijn die om legpuzzels 
verlegen zitten hebben we het volgende bedacht om toch te kunnen ruilen: 
 
Als u van onze puzzeltheek gebruik wilt maken belt u even naar 0495 492519, ons secretariaat. U kunt 
dan een afspraak maken en eventueel aangeven in wat voor soort puzzels u geïnteresseerd bent. Onze 
secretaris legt dan een aantal puzzels in de kofferbak van haar auto die voor de deur staat. U kunt dan 
op uw gemak kijken welke puzzels u mee wil nemen. De puzzels die u zelf meebrengt, zet u bij de 
voordeur. Onze secretaris blijft bij de voordeur zodat er geen enkel risico is en iedereen 1,5 m uit elkaar 
blijft. 
 
Wij denken dat deze kofferbakpuzzeltheek een goed alternatief is en hopen op die manier veel blije 
puzzelaars te kunnen helpen. 

Zorgen moet je doen, niet maken 


