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Beste Kersenplukkers,
Op de eerste dag van de lente zit ik dit voorwoord te
schrijven. We gaan hopelijk een mooie tijd tegemoet
met veel zon en warmte. En dit bedoel ik zowel letterlijk
als figuurlijk. Veel warmte naar onze medemens. Dat
hebben we allemaal hard nodig. Hopelijk kunnen we
onze deuren weer open maken als iedereen gevaccineerd is.

Allereerst wil ik een van onze kersenplukkers naar voren halen. Hij is al
erg lang lid van onze vereniging. Altijd werkt hij achter de schermen. Je
hoort hem bijna nooit, daarentegen werkt hij veel voor onze club, eigenlijk moet ik zeggen voor ons bulletin. Als de boekjes van de drukker
komen, worden ze geteld en in de bezorgtassen gedaan. Dat is best
een karwei. Iedere maand stond hij, met nog anderen, klaar om dit te
doen. Helaas heeft hij er een punt achter moeten zetten. Hij kon het
niet meer vanwege zijn gezondheid en leeftijd. Ik heb het hier over Bert
Slegers. Hij heeft dit werk gedaan vanaf het begin dat we het bulletin
uitgaven. Heel knap. Ruim 25 jaar. Bert hartelijk bedankt voor jouw
inzet. Wij hopen dat je nog jaren mag genieten van ons bulletin en het
met plezier mag lezen. Dank, dank, Bert!
Dan gooi ik mijn verhaal eens over een andere boeg. Het is bijna
Pasen, graag wil ik een recept met u delen. Een gerecht dat ik al jaren
maak met Pasen en wat ook iedereen lekker vindt. Natuurlijk kun je dit
het hele jaar door eten. Het heet: 'Paashaas Varié'. Voor 4 personen.
Ingrediënten
2 kipfilets - 50gr. Boter - 1ui - 1el. kerriepoeder - 100 gr. bacon 1 varkenshaas 250 gr. - 3 dl bouillon - 3 dl vruchtensap v. ananas 2 bekertjes zure room - 30 gr. bloem - 3 el. tomatenketchup - rijst stokbrood of gebakken krieltjes. Zout/peper.
Bereiding
Kipfilet bakken en koud laten worden. In blokjes snijden. Ui fruiten in
⟹ ⟹
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boter met kerrie. Bacon in reepjes snijden en meebakken.
Voeg reepjes gesneden varkenshaas toe en bak 5 minuten mee.
Bouillon en vruchtensap erbij. Zure room met bloem glad kloppen
en enkele lepels heet vocht erbij doen en terug in de pan, blijven roeren tot het kookt en 3 minuten doorkoken.
Voeg de tomatenketchup erbij en de kipblokjes. Breng op smaak met
zout en peper. Als laatste ananas blokjes of mandarijnen uit blik erbij.
Serveren met rijst of stokbrood of gebakken krieltjes. Smakelijk!!
Verder wens ik U allen een fijne lente tijd.
Vriendelijke groeten, Marie‑José van de Kimmenade,
voorzitter

* * * * *
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Bridgeopgave
Het thema is aftroeven. Haal je uit de troefkleur extra slagen? Hoe
beoordeel je dat? Hier is deel 2 van dit onderwerp.

NZ heeft 2H geboden. Leider is
Zuid en de uitkomst is Ru H.
Vragen:
1 - Hoe zijn NZ in een hartencontract beland met 7 troeven?
2 - Hoeveel verliezers heeft het spel
van NZ?
3 - Wat is een kansrijk speelplan om
je contract te halen?

Oplossing vorige opgave (maart):
1 - Hoogst waarschijnlijk is Zuid leider
geworden via een Staymanbieding,
Zuid heeft n.l. een SA-opening in
handen.
2 - Het spel telt vanuit Noord
gerekend, drie schoppen, nul harten,
drie ruiten en nul klaverenverliezers,
totaal 6.
3 - Als je kleine klaveren vanuit Zuid
speelt en in Noord troeft dan word je
de tweede keer al overgetroefd en verliest daarmee ook nog een
harten.
4 - Een succesvolle snit kan werken. Speel bv. Sch 5 naar de B. Hierop
komt het A en je H is een slag geworden. Ga niet proberen om de
vierde ruiten te troeven in Zuid, ook dit levert de tegenstanders een
hartenslag op. Je hebt samen te veel ruiten.
Tekst & Afbeeldingen: Arno Buij
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Mijmeringen
Ik weet niet wat jullie er van vinden maar als ik zo naar
ons dorp kijk dan komt het comfort van het winkelen steeds dichterbij.
En als je niet van winkelen houdt (wat ik me niet kan voorstellen) tja
dan zal het allemaal niet hoeven, maar je moet toch met de stroom
mee roeien. We moesten er lang op wachten, veel te lang. En met mij
verheugden er veel mensen zich op om niet voor iedere wissewasje
buiten het dorp te moeten om iets extra’s in te kopen, he he, de civilisatie heeft ons ook gevonden, we staan bijna op de wereldkaart. Als ik
nog aan vroegere tijden denk dat je voor bijna alles naar ‘de stad’
moest als je zelf o.a. niet breide, denk maar aan mijn plaklapje, dan
zat je om de haverklap op de fiets, weer of geen weer. Dat is nu wel
anders, als je een auto hebt dan is dat ook niet alles want je zit met het
parkeren, openbaar vervoer is ook niet meer wat het is geweest, maar
nu, als je het bekijkt hebben we toch al veel. We hebben een winkel
waar je de beroemde worsten kunt kopen, nog een extra supermarkt
zodat de keuze nóg groter wordt. Andere winkels kan ik niet noemen
want dan kom ik papier te kort. We gaan er in elk geval flink op vooruit,
wil je snert mét worst? Geen probleem meer, we halen het gewoon in
ons dorp, en nog meer boodschappen waar die grote winkels om bekend staan. Toen mijn vlam dat allemaal hoorde zei hij: "gelukkig dan
hoef ik nie mir te rije", en toen ik dat beaamde en zei dat ik dat ik dan
nóg meer kon gaan winkelen, wil hij weer mee? Dus dat had ik beter
niet kunnen zeggen. Dat snap ik nu niet, mag hij thuis blijven of vaker
naar De Vliegert, gaat hij weer mee winkelen, of zou dat ergens anders
voor zijn, misschien voor de koffie? Maar we komen aardig in de buurt
van Geldrop. Ik heb wel eens met een schuin oog gekeken naar het
winkelcentrum daar en ook wel eens gedacht 'ik zou willen dat' maar
dat is nu niet meer zo nodig want voor even zijn we wel tevreden denk
ik zo. Alleen hebben wij een enorme voorsprong met Geldrop en ze
kunnen kijken wat ze willen, ze hebben dan wel meer winkels maar wij
hebben 'onze Vliegert' en die is van ons, en zo is het maar net.
Fijne dag allemaal.
Tekst: Will van den Boogaard
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Overleden

Dhr. G. Manders
Mevr. J.A.M. Smeets - Verbakel
Mevr. F.M. van Hoof - Stevens
Dhr. K. van den Broek

27 okt
23 feb
04 mrt
12 mrt

2020
2021
2021
2021

Wij wensen de naasten en familie van de overledenen veel
sterkte toe.

Vergaderdata
Activiteitencommissie
Bestuur Kersenplukkers
Activiteitencommissie
Bestuur Kersenplukkers

Wandeldata
In de komende periode gaan we tot
nader order niet gezamenlijk
wandelen.
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14
20
12
18

apr 2021
apr 2021
mei 2021
mei 2021

Nieuwe Leden,

bij De Kersenplukkers

Ouderenadvies
Senioren in Geldrop en Mierlo kunnen voor vragen en advies de
cliëntondersteuners en ouderenadviseurs bereiken via
tel. 06 -1394 6383.

Oproep van de redactie
Begeleiders of bestuurders van de clubs en activiteiten kunnen,
wanneer zij iets bijzonders te melden hebben, of behoefte
hebben aan nieuwe leden, dit altijd doorgeven aan de redactie.
De uiterste inleverdatum van kopij voor het volgende
Nieuws Bulletin is maandag 19 april 2021.
U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl. Te laat
ingestuurde teksten kunnen niet worden geplaatst.
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Astronomische en meteorologische lente
Wie regelmatig het weerbericht op televisie bekijkt
weet vast dat er gesproken wordt over twee soorten
lentes: de astronomische en de meteorologische.
Maar wat is het verschil en waarom hebben we er
twee?
Dat er jaargetijden zijn is al eeuwigheden bekend. Zonder het al te
ingewikkeld te maken, dat komt omdat onze aardbol een beetje
scheef in de ruimte hangt t.o.v. de zon. Daardoor staat de zon een
half jaar boven het noordelijk halfrond en een half jaar
boven het zuidelijk halfrond. Astronomen kunnen heel precies, tot op
de seconde, het tijdstip vastleggen waarop de zon van het ene naar
het andere halfrond gaat. Hij staat dan een moment precies boven
de evenaar. Gaat hij van zuid naar noord dan begint de warmere
periode voor het noorden en spreken astronomen van het begin van
de lente. Dit jaar was dat op 20 maart om 10.37 uur. Gaat hij weer
van noord naar zuid over de evenaar dan begint de koudere periode
voor het noorden en noemen zij dit het begin van de herfst, dit jaar
op 22 september om 21.21 uur.
Dit is uiteraard erg nauwkeurig maar er zitten wat haken en ogen
aan. Ieder jaar valt het begin van de lente namelijk op een ander
tijdstip. Waarom ook weer? Een jaar duurt namelijk geen heel aantal
dagen maar ongeveer 365 ¼ dagen. Grofweg zou het begin van de
lente daarom elk jaar 6 uur later vallen. Na 4 jaar zit je een hele dag
verder en daarom wordt er dan heel slim 29 februari, de schrikkeldag,
tussengeplakt en zo klopt het weer. Nou ja, ongeveer. Gevolg is wel
dat het begin van de lente en de andere jaargetijden geen vaste
datum hebben.
Dat vinden meteorologen niet handig. Zij redeneren eenvoudig: wat
zijn de drie koudste maanden van het jaar? Dat zijn december,
januari en februari. Dat is de winter voor het noordelijk halfrond. De
drie maanden daarna zijn de lente: maart, april en mei. Hoe het verder gaat kunt u raden. Dit is makkelijk want er hoeft niet met
gedeelten van dagen gerekend te worden en de seizoenen ⟹ ⟹
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hebben vaste begin- en einddatums. Alleen is de winter elke vier jaar
een dag langer dan anders, maar daar zal niemand mee zitten.
Nog even terug naar de astronomische versie. Bij de afgebeelde
globe zien we de scheefstand van de aarde zoals die eruit zou zien
kijkend vanuit de zon iets na 20 maart. De zon kijkt naar een punt net
ten noorden van de evenaar.
Rond 21 juni zou de zon hier van rechts naar de globe kijken en voornamelijk het noordelijk halfrond zien: het begin van de zomer.
Rond 21 december van links, de zon beschijnt het zuidelijk halfrond:
het begin van de winter.
Weet u nu ook van welk punt uit de zon naar de globe kijkt bij het
begin van de herfst?
Tekst: Arno Buij

Donateurs van De Kersenplukkers
•
•
•
•
•
•
•
•

De Bottelarij Marcel Scheepers
Bouwbedrijf van Gerven
Jos van Happen Containers en Recycling
Heesmans Installatie Techniek
Veldsink-Bekx - RegioBank
Fysiotherapie Jeurissen en Van den Ingh
Elektrotechnisch Bureau J. Saasen B.V.
Autobedrijf van Vlerken
Wilt u ook donateur worden? Informeer bij het
bestuur, of kijk op: www.kersenplukkers.nl/index.php?id=99
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Persbericht
Voorjaarsactie Sam’s Kledingactie bestemd voor Congo
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal
speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te
kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp
aan de Democratische Republiek Congo voor betere leeromstandigheden voor schoolkinderen.
Actiedag in Mierlo
De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel.
Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk.
Op zaterdag 17 april a.s. kunt u in Mierlo uw herdraagbare kleding en
schoenen inleveren op het Kerkplein aan de Pastoor de Winterstraat.
De Sam’s vrijwilligers zullen dan van 10.00-12.00 uur uw goederen
-geheel coronaproof- in ontvangst nemen. Kapotte en vuile kleding,
speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen
zij helaas niet aannemen.
Geen onderwijs door armoede en conflicten
De Democratische Republiek Congo (DRC), worstelt al jaren met de
gevolgen van extreme armoede en continue oplaaiende conflicten.
Hierdoor gaan 5,2 miljoen kinderen niet naar de basisschool. Het
grootste deel van hen is meisje: 3 op de 10 meisjes gaan niet naar
school. Gebrek aan geld om voor de school te betalen is de belangrijkste reden dat kinderen niet naar school gaan. Ze worden vaak
thuisgehouden om op hun kleinere broertjes of zusjes te passen, voor
het huishouden te zorgen of om op het land te werken. Ook als
ouders ziek worden of overlijden, is het oudste kind vaak vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de rest van het gezin. Daarbij zijn de
omstandigheden op de scholen (gebrek aan bankjes en sanitaire
voorzieningen) ook een belangrijke reden om niet naar school te
gaan of op school te blijven.
⟹ ⟹
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Duurzaam veilig naar de basisschool
Omdat de slechte staat van de scholen en beperkte voorzieningen
voor een groot deel debet aan het feit dat kinderen niet naar school
wil Cordaid hulp bieden.
Samen met de gemeenschappen in onder andere de stad Kananga,
in de provincie Kasaï Centraal, zal de hulporganisatie in totaal
25 scholen en klaslokalen renoveren en worden waterpunten en sanitaire voorzieningen aangelegd. Cordaid verwacht dat door de bouw
van sanitaire voorzieningen en de rehabilitatie van klaslokalen de
leeromgeving van kinderen duurzaam verbetert.
Corona preventiekit
Omdat we in tijden van COVID-19 leven, worden er ook materialen
aangekocht om scholen te helpen met de preventie van COVID-19.
Cordaid voorziet elke school van een kit met preventiemiddelen
tegen infectie met Corona.
Projecten
Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden
ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl
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Nieuws uit de biljartzaal
Biljarten beperkt zich nu tot snooker kijken op tv, filmpje op
YouTube en andere media. Voor de vergeetachtigen onder ons, dit is
de definitie van Wikipedia:
Biljarten is een spel waarbij door middel van een lange, dunne houten
stok, de keu, ballen in een rechthoekige bak met lage randen, het
biljart (de tafel), kunnen worden bespeeld. Daarbij mag met de punt
van de keu alleen de speelbal worden gestoten, die op zijn beurt
andere ballen moet raken.
Nou daar moet je het voorlopig mee doen. Momenteel lijkt de Corona golf zich voor de 3e maal wat te verergeren. De hoop is dat de
vaccinaties deze golf een beetje voorblijven en minimaal wat
verzachten. Het is dan mogelijk dat we een zonnige biljartzomer tegemoet gaan!
Competitie
Gezien de voorzichtige vooruitzichten is het verstandig om je alvast
geestelijk voor te bereiden op de komende wedstrijden. Concentratieoefeningen zijn hiervoor het middel zodat je er niet door je tegenstander vanaf gepraat wordt. De tegenstander laat zich van zijn
mooie kant zien, maar het is een wolf in schaapskleren. Hij wil je vermorzelen. Gebruikte tactieken zijn: praten op ongeschikte momenten,
juist daar staan waar jij wilt gaan spelen. Zijn krijtje of kunstgebit op
een perfect getimed moment te laten vallen. Ongepast voor de
3e keer vragen hoe laat het is. Opmerken dat jij beter zijn 20 cent had
kunnen betalen en nog meer geraffineerde trucs: Hoesten, kuchen,
keu laten vallen en minder nette dingen. Als je hier niet op voorbereid
bent kan dit je biljartplezier flink vergallen. Misschien kunnen we de
biljartcursussen hiermee uitbreiden. We hadden al een aanmelding
voor de herintrederscursus uit het vorige Nieuws Bulletin!
Van Boven
Waarschijnlijk ben je nu langzaam uitgekeken op Mierlo van boven.
Het beweegt wel mooi alle kanten uit, maar niemand wordt er ouder.
Voor de missers: http://www.sester3.nl/mierlovanboven/ Wim,
bedankt.
Blijf veilig en gezond en hopelijk tot ziens in de biljartzaal!
Bestuur Biljartclub
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Website
Het laatste nieuws, standen en mededelingen vind je op onze website:
bcdevliegert.kersenplukkers.nl/ of mail naar:
biljartclub@kersenplukkers.nl

Agenda

dag

datum

aanvang

Fijne Paasdagen
Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is
Maandag 19 april 2021.
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen of in
te korten.
U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl
Druk: Drukkerij Messerschmidt
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