
 

            
 

                                                           

Nieuwsbrief 

                                                        Maart 2020 
Beste leden: 
 
Nieuwe bestuursleden 
Daar er binnenkort enkele vacatures zijn binnen het bestuur is deze naarstig op zoek naar 

aanvulling. Uiteraard wordt het bestuur ook graag geholpen hierin met aanmeldingen en 

ook met tips die hiertoe mogelijk kunnen leiden.   

Onze leden: 
Geen meldingen. 

Klaverjassen: 
Uitslag klaverjassen 3 februari:     17 februari:                   
1e Wim van de Pijl             7348 pnt      1e Alie Pothoff                     7117 pnt       
2e An van Soest              6972 pnt  2e Trudy de Bruin                6987 pnt          
3e Cor van Koppen             6943 pnt  3e Jan Tersteeg                   6829 pnt          
Poedelprijs: Bep Tersteeg 4604 pnt     Poedelprijs: Adrie vd Haak  4914 pnt    
De volgende klaverjasavonden zijn:  2, 16 en 30 Maart. 
 
Bingo: 
De volgende  bingomiddag is op woensdag  11 Maart. 
 Zoals we gewend zijn beginnen we om 14.00 uur.  
 
Fietsen: 
Als het weer het toelaat wordt er op 18 Maart weer gefietst. Er wordt vertrokken vanaf 
het parkeerterrein tegenover de kerk om 9.30 uur. De kosten zijn € 0,50 en eventuele 
informatie bij J. Goes (0653259971) of J. Leliveld (0172-409148). We rijden mee op eigen 
risico.  
Bij slecht weer wordt er niet gereden. 
 
Biljarten 1 
De biljarters hebben op 12 februari hun uitwedstrijd tegen de biljarters uit De Hoef; De 
Springbok”. Tijdens de gezellige middag hebben wij, dankzij de thuisoverwinning, de 
wisselbeker naar Noorden kunnen meenemen. Daar verloren we met 20-16. 
Individueel was de uitslag: 

1. Joop Leliveld 137,5% 4. Nico van Soeren  128,3% 
2. Cock Sassen  131.8% 5. Ton Groeneveld  123,4% 
3. Joop Zeh         130.0% 6. Piet Voorn  121,2% 



Biljarten 2 
Op 20 februari was de uitwedstrijd tegen BVM, spelend in De Klinker. Ook hier was er een 
kleinen nederlaag van 8-6. Maar de overwinning thuis was groot genoeg om ook deze 
wisselbeker mee naar “de Rietzanger” te nemen. De totaaluitslag was; 22-20. 
Individueel was de uitslag: 

1. Theo Baas    128 % 
2. Johan Goes  113 % 
3. Richard Toonen 111 % 

De complete uitslag van deze biljartavonden is te zien op onze site. 
 
SOOS 
De aanvang- en eindtijd van de SOOS is 13.30 tot 16.30 uur. 

 

OPROEP: Oranjecomité zoekt enthousiast barpersoneel 

Op Koningsdag 2020 heeft het Oranjecomité Noorden een spetterend programma in het 

verschiet op het Anemonenplein. Voor de bemanning van de bar is het comité op zoek 

naar enthousiaste mensen die die het leuk vinden tussen 12.00 en 17.00 uur te assisteren 

met tappen en de verkoop en uitgifte van drank. Kortere tijden kunnen in overleg worden 

vastgesteld. Vergoeding: € 10,00 per uur per persoon. Bij interesse bel 06-27282043 of 

mail info@oranjecomitenoorden.nl 

 

Activiteitenochtend: 

Vrijdag 6 maart Alzheimer café. 

 

Nieuwsbrief:De nieuwsbrief wordt in principe per email verstuurd. Dit geniet ook onze 

voorkeur. Mocht u toch liever een papieren versie hebben, dan kunt u deze uit de 

Rietzanger meenemen. Wij verzoeken u vriendelijk wanneer er adreswijzigingen zijn, deze 

zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat wij onze lijsten kunnen aanpassen.       

Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze Club 50 Plus 

Noorden.         
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