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Beste Kersenplukkers,
Sinterklaas is weer terug naar Spanje.
Kerst 2020 staat voor de deur. En dat in een vreselijke
coronatijd. Vanaf maart hebben we die tijd zo goed als
kon doorstaan op enkele mensen na helaas.
Zo ontviel ons hoofdredacteur Cor Vreven aan wie in dit
blad een In Memoriam is gewijd. Aan hen denken we
met Kerst dan speciaal. Veel sterkte voor al die mensen die daarmee
te maken hebben gehad.

Wij gaan verder naar 2021. En hopen op een beter jaar. Daar gaan we
toch allemaal voor denk ik.
Kerstgedachten, iets voor een ander doen.
Je medewerkers in het zonnetje zetten kan op vele manieren en op
verschillende momenten. Kerst wordt ook vaak gezien als de weggeefdagen van het jaar. Alle vrijwilligers hebben hard meegewerkt aan
een goed resultaat voor onze vereniging. Helaas zijn de financiën nu
niet beschikbaar en corona maakt het onmogelijk om iedereen te
fêteren. Maar onze waardering is erg groot voor u allemaal. Hopelijk is
het in 2021 mogelijk deze waardering om te zetten in een mooi feestje.
Probeer in kleine kring nu iets voor een ander te doen.
Kerstgedachten, niet alleen met woorden.
Rondom Kerst wordt zoveel gepraat over kerstgedachten. Iedereen wil
voor iedereen het beste. Wat komt er uiteindelijk terecht van die
gedachten? Laat deze positieve gedachten tot leven komen in de
praktijk. We kunnen niet alle ellende van de wereld aanpakken, maar
wel wat kleiner. In je eigen kring valt genoeg te doen. Denk daarbij
aan zieke familieleden, mensen die zonder werk zitten, mensen die
helaas in schulden zitten, mensen met verdriet. Denken is goed maar in
actie komen is beter, en dat kan vaak dicht bij huis!
Probeer er allemaal wat moois van te maken als u kunt. Dat proberen
wij ook. Nogmaals dank aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan onze vereniging.
Hopelijk kunnen we er in 2021 een fantastisch jaar van maken als God
het belieft.
⟹⟹
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Vanuit mijn huis wens ik u allemaal namens het bestuur en mij, een
zalige Kerstmis en een heel gelukkig en gezond nieuwjaar toe.
Vriendelijke groeten, Marie‑José v.d. Kimmenade, voorzitter

Bron: www.corinematser.nl
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In Memoriam: Cor Vreven
Zonder longen kun je niet leven,
Want zonder zuurstof kan niemand,
ook niet voor even.
Longblaasjes brengen zuurstof in je bloed,
Zodat alles blijft werken zoals het moet.
Maar als reuma de longblaasjes stuk gaat maken,
moeten ze hun belangrijke werk verzaken.
Je moet het dan doen met steeds minder lucht,
het eind komt onvermijdelijk en je slaakt je laatste zucht. -CorOp 28 oktober jl. overleed onze hoofdredacteur Cor Vreven. Hoewel wij
wisten dat hij reuma had kwam dit toch als een schok. Eigenlijk had hij
in april al aangegeven te moeten stoppen met het redactiewerk maar
gelukkig konden wij hem overhalen om het werk waar hij zo van hield
te blijven doen.
Schrijven was zijn passie. De woorden naast de foto zijn dan ook van
hemzelf. Voor het Nieuws Bulletin heeft hij zich ruim vier jaar (sinds september 2016) ingezet. Hij redigeerde ingezonden bijdragen en schreef
zelf artikelen. Daarbij ging hij te werk als een bevlogen journalist.
Cor verzamelde informatie, ordende het op een goed te begrijpen
manier en verwoordde alles op een manier die van perfectie getuigde.
Hij rapporteerde daarnaast over evenementen in De Vliegert en maakte zelf foto's om bij zijn artikelen te plaatsen.
De redactievergaderingen in de pre-coronaperiode vonden plaats in
De Vliegert. Cor ging met zijn tijd mee en had de te controleren versie
van het Nieuws Bulletin niet uitgeprint bij zich maar op de iPad!
De vergaderingen waren altijd heel plezierig. Alles werd nog eens doorgenomen, soms belde Cor vanuit de vergaderkamer nog even iemand
om te verifiëren of wat er stond wel klopte en we konden met zijn
drieën altijd heerlijk filosoferen of er nou wel of niet een liggend streepje
moest staan, of er een hoofdletter gebruikt moest worden en of een
woord wel correct was afgebroken.
⟹⟹
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De coronacrisis verhinderde helaas deze vergaderingen en wij werden
genoodzaakt om alles via e-mail met elkaar kort te sluiten. Ook dat
was voor Cor geen enkel probleem. Zo zijn de Nieuws Bulletins in deze
periode allemaal online tot stand gekomen.
In Mierlo was Cor bekender door zijn activiteiten voor Mifano. Er verscheen in verband daarmee kort na zijn overlijden een artikel in het
Eindhovens Dagblad waarin dit aspect van zijn leven uitvoerig werd
belicht.
De Kersenplukkers verloren hun gentleman journalist. De familie van
Cor verloor uiteraard veel meer. We wensen hen veel sterkte toe.
Cor, bedanken kunnen we jou niet meer maar onze grote waardering
uitspreken dat kunnen we nog wel en dat verdien je ten volle.
Tekst: Lies Beks & Arno Buij
Foto: overgenomen van de rouwkaart
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Herder Jan
Onderstaand vers is ingestuurd door Ans van der Zanden. Ze heeft
het geleerd op de middelbare school en haar hele leven heeft zij
met Kerst daarvan genoten evenals haar hele gezin.
Ik zing u van de herder Jan
zo blij als ik maar zingen kan
hij zat op een heuvel stil en goed
met zijn dikke jas en zijn vilten hoed,
hij had een fluit, wat brood en een kan,
een veldfles vol, en hij heette Jan.
Hij speelde op zijn fluit een vrolijk lied.
Zo licht en vrolijk kan ik het niet.
Hij lag op de heuvel op de grond,
dicht naast hem waakte zijn grote hond.
Toen hij nog maar even geslapen had,
ontwaakte hij, wat een lied was dat!
Snel stond hij op. Waar kwam het vandaan?
Zijn schapen kwamen rondom hem staan.
Hij krabde verwonderd onder zijn hoed,
want hij zag een ster, zo rood als bloed.
Een Gloria in Excelsis klonk
waar het engelenlicht hem tegenblonk.
Hij groette zijn kudde, dier voor dier,
en zei: blijf stil, want ik ga van hier,
ik ga Jezus aanbidden, ik ga nu vlug
en morgenochtend ben ik weer terug.
En hond pas goed op ieder schaap,
dat 't niet gestoord wordt in zijn slaap.
Snel liep hij naar Bethlehem van de berg,
hij kreeg het warm, maar dat was niet erg,
want hij vond dicht bij het dorp in het dal,
Jezus een Kind in een arme stal.
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Hij geloofde bijna zijn ogen niet,
het was mooier dan het engelenlied.
Hij zei: de engelen zongen zo blij,
dus al wat ik heb, ik geef het vrij.
Hier Jezus hebt u mijn fluit en mijn jas,
mijn broek, mijn fles en mijn herderstas,
nu ga ik terug al weet ik niet hoe,
want ik moet weer vlug naar mijn schapen toe.
Maria zei zacht: dag herder Jan!
En hij: als ik dat begrijpen kan!
Hoe weet u mijn naam? Maar het is al goed.
Dag, Jezuskind, dag en slaap maar zoet.
Hij danste terug en zong: wat een feest!
Ik ben bij Jezus te gast geweest!
Ik haal mijn vrienden allemaal
wij vieren Christus' geboortemaal.
Toen kweelde Jan zijn hoogste lied;
zo hoog en vrolijk kan ik het niet.
Gabriel Smit.
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Linedance
Om gehoor te geven aan de oproep in het Nieuws Bulletin van
De Kersenplukkers, hebben de leden van The Black Cherry Dancers,
met behulp van zeven vragen, persoonlijk uitleg gegeven wat onze
club, de muziek en De Vliegert voor hen betekent.
1. Ik dans bij The Black Cherry Dancers omdat? ….
- Ik graag (line)dans, van countrymuziek houd en het een gezellige,
gemoedelijke club is, ik in beweging ben en dat het in de buurt is.
- Wij als nieuwe leden heel erg welkom waren.
2. Dansen betekent voor mij? ….
- Ontspanning, genieten, sporten, beweging, plezier, gezelligheid,
alles even vergeten (behalve de danspasjes), een mooie hobby,
ook geestelijk bezig zijn, en het geeft voldoening.
3. De Vliegert is een toplocatie omdat?.....
- Het er gezellig, vertrouwd (veel bekenden) en mooi is. Het voldoet
aan onze danseisen, een mooie ruime zaal, een fijne houten vloer
(is nu wat stroef) en met een prima bar.
- De Vliegert mooi centraal gelegen is in het dorp.
4. De pauze tijdens de les is zo belangrijk omdat?.....
- Je gezellig kunt bijkletsen, elkaar beter leren kennen.
- Je kunt wat drinken, uitrusten, afkoelen en ontspannen.
5. Maandag en donderdag zijn fijne dagen omdat?.....
- Je even van huis bent, het niet in het weekend is, je dan tijd hebt
en niets omhanden hebt die dagen.
- Het fijn is om een middag en een avond te kunnen dansen, je de
keus hebt, of je een of twee keer komt dansen.
- De vrijdag een vrije dag is.
- Het is goed verdeeld over de week.
- Donderdag al jaren mijn vaste sportavond is.
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6. Ik ben blij met de vrijwilligers omdat?....
- Ze ons een fijn en prettig gevoel geven, ze doen fantastisch werk.
- Ze er altijd zijn, overal voor zorgen, het dansen mogelijk maken,
zorgen voor gezelligheid en een schone locatie.
- We niet zonder ze kunnen en dankzij hen de kosten laag blijven.
- Zodat De Vliegert kan blijven bestaan, petje af.
7. Country muziek vind ik?.....
- Kei fijne, heerlijke, geweldige, mooie, gevarieerde dans muziek.
- Draai ik ook thuis en in de auto.
- Leuk, omdat ik een countryman/vrouw ben.
- De allermooiste luister- en dansmuziek.
- Het meeste is mooi, maar niet alles.
Een danstip van een lid: blijf altijd dansen, al is het met een four wheel
drive rollator. En een luistertip: www.crossroadscountryradio.nl,
24 uur, 7 dagen in de week countrymuziek.
Als laatste wil ik iedereen fijne feestdagen wensen. Gezondheid en
veel dansuren voor 2021.
Namens het Bestuur,
Ine Verhoeven.
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Overleden
Dhr. C. Vreven
Mevr. A.M. de Weert-Hendrickx
Mevr. G.M. Knoops-Martens
Dhr. J. Klaus
Dhr. D. Abrams
Dhr. H.J. Meulendijks
Mevr. A.M.A. van Vlerken

28 okt 2020
10 nov 2020
10 nov 2020
14 nov 2020
14 nov 2020
18 nov 2020
2 dec 2020

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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13
19
10
16

jan 2021
jan 2021
feb 2021
feb 2021

Nieuwe Leden
Mevr. F. Swinkels-Boender
Dhr. A. Swinkels

Welkom 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 18 jan 2021.
U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl. Te laat
ingestuurde teksten kunnen niet worden geplaatst.
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Mijmeringen
Wij hebben de leeftijd om heel wat herinneringen aan de
Kerstdagen te hebben, die hebben we al vele gehad. De
meeste waren heel leuk en gezellig, de mindere had je ook
maar die worden verdrongen door al die fijne en gezellig dagen. Is
ook veel leuker.
Met al die gezellige dagen in het verschiet komen er (of je wilt of niet)
ook de verdrietige. Zo zat ik te mijmeren aan vroeger, heel lang geleden. De dagen waren anders, de tijden ook zo wordt er nu gezegd. Is
ook zo maar het was heel gezellig, maar echt niet allemaal zo fijn. Als
het Kerstavond was werd je uit je warme bed gehaald en de zondagse kleren gingen aan. Tot zover ging het nog wel maar dan de deur uit,
met een hele stoet richting kerk en om maar zeker te zijn van een
plaats voor zoveel personen, ruim op tijd, in de vrieskou. Koukleumen
en springen om warm te blijven. Barstens van de honger, je hield het
niet voor mogelijk, nog nooit zo’n honger gehad, dorst dat was minder
erg, ik keek uit naar de hostie want dat was eten en dat er het lichaam
van Jezus in zat was alleen maar meegenomen want dat vulde ook
(maar niet echt). Dus steevast, elke nachtmis ziek naar huis met ondervoedingsverschijnselen, want och arme ik, we mochten niet eten want
daar zag mijn moeder streng op toe want anders geen communie, dus
zonde, en ze wilde toch wel hebben dat we allemaal in de Hemel
kwamen, en waar die vrijwilligers vandaan kwamen die mij wel naar
huis wilden brengen dat weet ik niet maar ze offerden zich graag op.
De dag erna weer vroeg op want je moest naar de volgende mis en je
mocht niet buiten spelen want dan werden de kleren vies, ze moesten
heel blijven voor de volgende, die moest er ook weer netjes in zijn. Tegenwoordig gaat het er allemaal anders aan toe, niks eerste Kerstdag
naar huis want die is voor het eigen gezin wat ik heel goed vind. Had ik
vroeger ook wel gewild maar ja, je werd verwacht he? Maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat er niemand, maar dan ook niemand
de hazenpeper zo goed maakte als mijn moeder. Maar waarom ze
het hazenpeper noemden weet ik nog niet, want het was konijn en
gelukkig waren er toen geen dierenpolitie en dierenactivisten om te
zeggen dat dát de zonden waren, anders waren we flink het haasje
geweest. Allemaal fijne en gezonde Feestdagen gewenst.
Tekst: Will van den Boogaard
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Korte Berichten
Zegeltjes van de Plus
Elaine wil degenen die boodschappenpakketzegeltjes van de Plus over
hebben en er zelf niets mee doen vriendelijk verzoeken deze zegeltjes
aan de bar af te geven of in de brievenbus te doen. De barvrijwilligers
zijn daar erg blij mee. Alvast bedankt.
Rikken
Hallo beste rikkers, het jaar zit er al weer bijna op en dat is helaas voor
ons en anderen niet goed verlopen. Maar ik wil u bij deze toch, indien
dat mogelijk is, een fijne Kerst en een goed 2021 (beter dan dit jaar)
toewensen. Hopelijk zien wij elkaar weer ergens in 2021. Probeer er wat
leuks van te maken, maar blijf vooral gezond dus kijk uit a.u.b.
Met vriendelijke groeten van Math v.d. Boogaard
Artikel
Johan Kuijten stuurde ons een link naar een artikel dat hij de moeite
waard vond. Nou nemen wij geen krantenartikelen over in ons blad
maar we kunnen u wel de titel en de datum geven zodat u het zelf kunt
opzoeken. Het artikel heet 'De dood aankijken en accepteren',
geschreven door Daniel M. Campagne, gepubliceerd op maandag
23 november in Het Parool, pagina 21.
Vernieuwde opslagcapaciteit en de nieuwe kastruimte
Na plaatsing van de nieuwe kasten en eerste enthousiaste gebruikers,
hebben er zoetjesaan in de coronatijd nog wat meer kastverhuizingen
plaatsgevonden. Er is nog kastruimte beschikbaar. Mocht een afdeling
toch niet beschikken over voldoende opslagruimte dan hoor ik het
graag! Maar wel eerst graag kijken of wat er bewaard wordt ook
bewaard moet blijven of niet definitief opgeruimd zou kunnen worden.
Er blijkt dat op diverse kasten in de centrale opslagruimte allerlei dozen
of tassen met spullen liggen. Kunnen deze spullen opgeruimd worden?
In een kast, als blijkt dat spullen niet weg kunnen? Niet alleen voor de
netheid, ook voor de verzekering is het belangrijk dat er geen spullen
bewaard worden op de kasten. Bij deze wil ik een oproep doen om de
spullen op te bergen in de daarvoor bestemde kast en er niet er bovenop of ernaast.
Groetjes, Paulien Manders.
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Kerst en kerstversieringen
Gerard Coolen verzamelt oude kerstversieringen. Hij wil graag zijn
ervaringen delen en daarbij enkele foto's laten zien.
Gerard vertelt: "Ik verzamel oude kerstversieringen. Hierbij vertel ik
enkele ervaringen vergezeld met enkele foto’s van kerstversieringen.
De oudste die ik heb zijn
ruim 100 jaar oud, niet te
geloven dat die twee
wereldoorlogen meegemaakt hebben en nog
heel zijn. Bijzonder is ook
de kerstversiering in de
vorm van een poppetje,
gekregen van een oude
vrouw die dit zelf heeft
mogen uitkiezen voor
haar eerste communie,
nu inmiddels ook 100 jaar
oud. Dan een redelijk gewoon uitziende kerstbal in de kleuren rood,
wit en blauw. Tijdens de oorlog mocht de Nederlandse vlag niet gebruikt worden. Mensen zagen in deze kerstbal toch de Nederlandse
vlag. Verder twee gekregen kerstversieringen van chocola. De geefster werkte bij een bakker die tijdens Kerst chocolade kerstversieringen
verkocht. Ze lustte die niet, ik kreeg ze en ze zijn inmiddels 60 jaar oud.
Lekker zal het niet meer zijn maar het blijft wel bijzonder.
Ook heel bijzonder was een ervaring bij een kringloopwinkel waar de
verkoopster vertelde dat
ze de oude versieringen
zelf hield en in de kerstboom hing. Nou sprongen
daar soms de katten in
zodat ze regelmatig
kapotte exemplaren
moest opruimen. Ik mocht
wel een keertje
⟹⟹
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komen kijken. Ze vroeg welke drie ik de mooiste vond. Na lang
kijken, want er hingen veel meer mooie in, wees ik er drie aan. Ze
haalde ze uit de boom en ik mocht ze
zo meenemen. Zo zie je dat iets verzamelen meer is dan verzamelen alleen."
Gerard kan nog wel langer doorgaan
met bijzondere verhalen maar besluit
met: "als er mensen zijn die ook oude
kerstversieringen hebben die ik zou
mogen bekijken vind ik dat heel leuk. In
deze moeilijke tijd moeten we vooral op
onszelf letten met die corona.
Als ik al ergens mag komen kijken dan
wel volgens de coronaregels of anders
misschien een jaar later.
Ik wens iedereen fijne kerstdagen en
een gezond 2021."
Als je vragen hebt of nadere
informatie wilt, bel me maar.
Gerard Coolen,
Tel 0492-664398

17

Gedicht
Puzzelen, wandelen, lezen, haken,
dat is waar we mee bezig zijn,
fietsen, tuinieren, kaarten, schaken,
en natuurlijk is deze bezigheid fijn.
Maar ’t begint licht te vervelen,
we willen weer eens wat anders doen,
we willen weer knuffelen, liefde delen,
we zijn weer toe aan een echte zoen.
We willen weer samen feest gaan vieren,
gezellig, knus, dicht bij elkaar,
onze teugels laten vieren,
zingend en dansend naar ’t nieuw jaar.
Maar corona denkt daar anders over,
die heeft in dit alles nog geen zin,
die is echt nog lang niet zover,
zij palmt ons allen stiekem in.
Maar dat gaat echt niet gebeuren,
wij geven deze strijd niet op,
wij gaan echt niet lopen zeuren,
corona krijgt ons niet kapot.
We gaan er een prachtige maand van maken,
via de Sint naar Kerstmis nacht,
Sint met paard over hoge daken,
en ’t kindeke Jezus sluimert zacht.
Laten we blij zijn deze dagen,
laten wij er voor elkaar zijn,
laat het ons allen welbehagen,
laat het geluk de hoofdzaak zijn.
18

⟹⟹

Dan weet ik zeker lieve mensen,
alles, alles komt weer goed,
maak vast voor het nieuwe jaar je wensen,
Want vooruitzicht geeft de mens moed.
Ik wens alle mensen heel fijne, knusse en gezellige kerstdagen
en een vuurwerkvrije, maar toch supergezellige jaarwisseling.
En niet vergeten: blijven zingen.
Tekst: Maria v.d. Kimmenade

Een vredig kerstgedicht
Kerstmis bestaat toch niet alleen
uit versierde bomen om ons heen.
Een mooie kerkdienst, een kerstdiner
heus, daar redden we het niet mee.
Laten we ons deze keer bezinnen
om eens met vrede te beginnen.
Een vriendelijk woord een lief gebaar
dat raakt bij de meesten van ons een snaar,
het geeft weer moed om verder te gaan,
En het gevoel van niet alleen te staan.
Een vredige Kerst voor allen.
Ingestuurd door John en Loes Wijn.
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De luchtkwaliteit in de biljartzaal
Een mens leeft in het algemeen niet van lucht alleen.
De kwaliteit hiervan dat is de drijfsteen.
Voor de een is het aangenaam voor de ander miserabel.
Dus het is nooit voor ieder acceptabel.
Maar wat hieraan te doen, dat is de vraag.
Veel ideeën maar het gaat ontzettend traag.
De een noemt het airco de ander klimaatbeheersing.
Het is precies hetzelfde zij het met een andere aanduiding.
Sommigen staan of zitten in de trek.
Zij worden dan verkouden of krijgen een stijve nek.
Weer anderen vinden het een frisse wind.
Zij hebben aan verse lucht warm of koud geen kind.
Maar alles bij elkaar blijft het toch een enorm getob.
Helaas is voor dit fenomeen geen regelknop.
Wat wel mogelijk is en dat is een feit, een onderzoekscommissie.
Ik permitteer mij heel wat, maar deze moeten overgaan tot actie.
Hun bevindingen moeten zijn, gebaseerd op techniek en praktijk.
De conclusies hieruit zijn uiteraard heel belangrijk.
Moet men overgaan tot renovatie en of acceptatie.
Voor het laatste vind ik geen argumentatie.
Het is natuurlijk altijd een kwestie van geld.
Maar weet waaraan men de biljarters blootstelt.
Een aangenaam binnenklimaat is voor iedereen gezond.
Ook voor de grootste sufkont.
Dus laten we hopen op een betere installatie en afstemming hiervan.
Dan zijn wij eindelijk verlost van deze hele rataplan.
Koud en warm zijn wel relatieve begrippen.
Dat wil ik hier wel duidelijk aanstippen.
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Voor de een te warm voor de ander te koud het is altijd wat.
Echter voor dit onderwerp bestaat geen meetlat.
Er bestaat wel een mooi woord voor het gemiddelde: moyenne.
Wij zullen aan het gezever over luchtkwaliteit moeten wennen.
Temperatuur, wind, trek, koud, warm, stank, alles is aanwezig.
Het houdt het gekissebis hierover en de gemoederen bezig.
Te zijner tijd komt er misschien een oplossing voor allen.
Tot die tijd blijven wij gewoon spelen met de biljartballen.

Tekst: Jan van Hoof

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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Nieuws uit de biljartzaal
Het goede nieuws is dat we, ondanks de aangescherpte maatregelen
i.v.m. het virus, nog steeds kunnen biljarten!
Het minder goede nieuws is dat we ons daarbij wel aan een aantal
beperkende maatregelen dienen te houden zoals:
- maximaal 8 biljarters tegelijk in de biljartzaal
- verplicht vooraf reserveren via de website:
bcdevliegert.kersenplukkers.nl
- de bar is gesloten. Dus geen consumpties.
- Koffie, thee en bouillon zijn (uiteraard tegen betaling) wel verkrijgbaar.
- Mondkapjes zijn verplicht binnen het gehele gebouw. Mogen alleen
af als u een vaste plaats heeft ingenomen. Ook tijdens het biljarten
zijn mondkapjes verplicht.
Uiteraard blijven ook de andere maatregelen zoals 1,5 meter afstand,
ontsmetten e.d. onverminderd van kracht. Dit wordt nog wel eens vergeten. Houdt u verder aan de aanwijzingen van de zaalbeheerder.
Op de rechterpagina een schets van de indeling van onze biljartzaal
in coronatijd.
Kerstmis 2020
Nu de biljartballen weer vervangen worden
door de kerstballen staan we even stil bij wat
ons is overkomen .... en nog steeds niet loslaat.
Nieuwjaar
De meest gewenste nieuwjaarswens is dit jaar
niet moeilijk te raden en dat is ook de wens van
jullie bestuur aan jullie allemaal.
Blijf gezond en hopelijk tot ziens in de biljartzaal!
Bestuur Biljartclub: biljartclub@kersenplukkers.nl
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Agenda

dag

datum

aanvang

Af
ge
last

Wij wensen u toch fijne feestdagen
Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is
Maandag 18 jan 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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Tot ziens in

2021
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