
 
Dag biljartliefhebbers van de “Stichting Biljartsport Assen”, 
 
Zoals jullie waarschijnlijk wel hebben vernomen van de persconferentie van Rutte, De Jonge 
en zelfs premier Van Dissel ;-), moeten alle binnensportlocaties tot in ieder geval 14 januari 
gesloten blijven. 
Helaas betekend dit ook dat we de komende donderdagen en vrijdagen niet meer vrij kunnen 
biljarten. 
 
Ik hoop echt dat we daarna weer aan de gang kunnen met onze favoriete sport. 
Wanneer dat weer mogelijk is zal ik het per mail aan jullie laten weten. 
 
Ondanks dit minder positieve bericht wensen Sabine en ik jullie toch heel fijne feestdagen en 
een heel carambolevol 2022 
 
gr. Gert  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste biljarters van de “Dinsdag Middag Club”, 
 
Zoals jullie waarschijnlijk wel hebben vernomen van de persconferentie van Rutte, De Jonge en Van 
Dissel; moeten alle binnensportlocaties tot in ieder geval 14 januari volgend jaar gesloten blijven. 
Helaas betekent dit ook dat we de komende dinsdagmiddagen niet meer kunnen biljarten. 
 
Ik hoop echt dat we daarna weer aan de gang kunnen met onze favoriete sport. 
Wanneer biljarten weer mogelijk is zal ik dit per mail aan jullie laten weten en hoop jullie dan 
volgend jaar gezond en wel weer terug te zien. 
 
Ondanks dit minder positieve bericht wens ik jullie toch heel fijne feestdagen en een goed 2022. 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens DMC-leiding, 
Michiel de Jong 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste biljartvriendin /vrienden van “Dag Biljarten Groningen Drenthe”. 
 
Waar we bang voor waren wordt waarheid  
Morgenmiddag mogen we niet meer biljarten,jammer maar helaas. 
Ik had weer een leuk programma met bandstoten en..Blitsen. 
Ik heb de verrassing al thuis en wil die nog wel aan jullie geven . 
Ik ben morgenmiddag van 13.00.tot 14.00 uur in het biljartcetrum. 
Mocht je morgen niet kunnen dan mag je het ook op een ander tijdstip halen bij mij thuis . 
Graag eerst wel een belletje.0612671203 
Groeten en alvast: GEZELLIGE KERSTDAGEN EN EEN MOOI BILJARTJAAR IN 22. 
      GUUS. 
Hertenlaan 70 Assen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste allemaal van de “zaterdagmorgen club”, 
 

- Jullie hebben denk ik net als iedereen even gezucht en gemopperd bij het nieuws van 
“de lock down”…. Ja daar gaan we weer…..Jammer, dus ook geen zaterdag morgen 
biljarten aankomende periode. 

Annemiek  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


