
 
 
 

                                                                                                          
 
 
 
Boxtel, 24 maart 2020. 
 
 
 
Beste leden van ’t Ivoor, biljartvrienden, 
 
Hoe gaat het met jullie? Lukt het om de dagen een beetje door te komen? 
Erg vreemd en ook heel vervelend dat we elkaar nu niet tegenkomen in ons mooie clublokaal en een 
lekker partijtje kunnen biljarten. Geen gezellig praatje met anderen, geen mooie series maken. 
Natuurlijk, de gezondheid van iedereen gaat boven alles, maar dankzij (de dreiging van) het 
Coronavirus zitten we vooral aan huis gekluisterd.  
En dat gaat vlug vervelen. Daar komt nog bij dat de regering gisteren heeft besloten dat de strenge 
regels voorlopig tot 1 juni 2020 zullen worden gehandhaafd. Dus deze situatie zal helaas nog wel een 
tijdje duren………….. 
Voor degenen die over de mogelijkheid beschikken om onze prachtige nieuwe website 

www.biljartivoor.nl te raadplegen: doe dat vooral, dan blijf je op die manier nog een beetje 

verbonden met onze mooie club! 
 
Vanuit diverse kanten bereikten ons berichten dat niet uitgesloten moet worden dat er diverse 
clubleden zijn die in deze spannende tijden helaas niet (altijd) kunnen terugvallen op een 
levenspartner of iemand anders dichtbij dan wel gewoon om wat voor reden ook weinig contact 
hebben met anderen.  
Daarom is onze vraag aan jullie: als je iemand kent of van iemand vermoedt dat hij wel een 
opbeurend telefoontje of mailtje kan gebruiken, aarzel dan niet! Een klein gebaar doet vaak al 
wonderen in deze moeilijke tijd! En als je zelf niet wil bellen, laat het ons weten, dan gaan wij aan de 
slag. 
 
Mede namens het bestuur hopen wij van harte dat het met jullie en met jullie dierbaren allemaal 
goed afloopt en dat we elkaar over een tijdje (?) weer in een goeie gezondheid en met alleen het 
biljartvirus aan een van onze tafels mogen treffen! 
 
De Commissie Leden van ’t Ivoor  
Wim Bekkers, voorzitter 
Frans Maas en  
René de Windt, leden. 
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