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Beste Kersenplukkers,
Heerlijk dat we weer open zijn.
Ik heb al vele enthousiaste mensen gehoord en ook
gezien. Natuurlijk waardeer ik het ten zeerste als men
besluit pas in september te starten. Dat is ieders goed
recht. Ik denk dat bijna iedereen gevaccineerd is en
dus veilig is. En zo kunnen we ook rustig verder gaan.
Voor diegenen die nog niet zijn ingeënt, hoop ik dat ze dit alsnog willen
doen. Maar het blijft een eigen keuze. Het geldt nu wel nog steeds:
afstand houden en handen wassen maar mondkapjes dat hoeft niet
meer. Dat zal voor velen een opluchting zijn. Maar blijf zorgvuldig en
alert. Volg de richtlijnen goed en kijk regelmatig op onze website voor
de juiste regels van de activiteiten waar je mee te maken hebt.
Ondertussen zullen de meeste ook wel gemerkt hebben dat onze
consumptieprijzen wat gestegen zijn. Wij ontkomen daar ook niet aan.
De hele horeca is duurder geworden en dat geldt ook voor ons.
Helaas, maar waar.

Ons ledenaantal is aan het teruglopen en dat komt deels door overlijden (spijtig genoeg) en mensen die gaan verhuizen of om andere
redenen vertrekken. Het zou een goede zaak zijn om jongere medioren
bij de vereniging te krijgen. Wij zijn druk doende om te kijken of we
andere activiteiten in de avonduren kunnen ontplooien, zodat mensen,
die nog in het arbeidscircuit zitten, ook deel kunnen nemen. Mijn vraag
is dan ook aan alle leden om mensen in hun omgeving te motiveren bij
de vereniging te komen.
Dan heb ik voor het laatst een lekker zomers receptje bewaard.
Spinazie-Aardbeiensalade.
Babyspinazie - rode uiringen - bolletjes geitenkaas - walnoten avocadostukjes - cranberries - aardbeien - als laatste rode wijn azijn of
balsamicoazijn mengen met frambozenjam en dat over de gemengde
salade. Heerlijk als het warm is met een stukje vlees of vis. Smakelijk!
⟹ ⟹
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Fijne vakantie en vriendelijke groeten,
Vriendelijke groeten,
Marie José van de Kimmenade, voorzitter

* * * * *

Korte berichten
Bedankje
Carla van de Graaf wil graag iedereen die haar gesteund heeft na het
overlijden van haar man Paul hartelijk bedanken. Ze kreeg heel veel
blijken van medeleven in de vorm van bloemen, kaarten en persoonlijke reacties en is daar heel blij mee.
Versoepeling coronamaatregelen 26 juni
Vanaf 26 juni is een aantal coronamaatregelen afgeschaft of gewijzigd. De belangrijkste voor bezoekers van De Vliegert is het vervallen
van de mondkapjesplicht. De 1,5m afstand blijft gehandhaafd naast
de basisregels: handen ontsmetten, registratie, gezondheidscheck bij
binnenkomst en geen handen schudden. Het maximale aantal personen per zaal is niet meer 50 maar hangt nu af van de mogelijkheid om
1,5m afstand te houden. Het hangt daarmee af van de opstelling van
de mensen bij een bepaald evenement.
Zodra de corona check app als toegangsbewijs kan gaan dienen zou
er zelfs geen 1,5m afstand meer gehouden hoeven te worden.
Voorwaarde is dan wel dat iedere bezoeker een geldige QR-code kan
laten zien op de smartphone. We wachten de ontwikkelingen af.
Het blijft nog wel even ingewikkeld.
Informeer de redactie
De redactie wordt graag op de hoogte gehouden door alle afdelingen
en activiteiten over hun plannen met de herstart. Zo kunnen wij de berichtgeving up to date houden. Dat geldt zowel voor het Nieuws Bulletin
als voor de website www.kersenplukkers.nl.
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Hem achterna - de Passiespelen
In het openluchttheater 'De Doolhof' te Tegelen wordt op zaterdag 3 juli
de première 'Hem achterna' van de 21e editie van de Passiespelen
uitgevoerd. Talrijke acteurs, figuranten, musici en medewerkenden zullen onder de regie van Cees Rullens en met tekst van het auteurduo
Ineke ter Heege en Jan-Jaap Jansen het eeuwen oude verhaal weer
tot (nieuw) leven brengen.
Het geschiedkundige verhaal 'Hem achterna' vertelt over Christus vanaf het begin van onze jaartelling tot heden. Over de strijd en de corruptie in het oude en het nieuwe Jeruzalem. De onderdrukking, wanhoop en het verdriet. Maar ook over de liefde en vriendschap, van
vurige hoop en een oprecht geloof in een betere wereld.
Actueler en met meer noodzaak dan ooit worden de laatste dagen
van het leven van Christus onder de aandacht gebracht. Vraagstukken komen tot leven.
Beleef de Passiespelen
Zondagmiddag 8 augustus rijdt
een speciale bus vanuit de
Nicasiusparochie naar de Passiespelen ‘Hem achterna’ 2021 te
Tegelen. Er wordt een bijdrage
van ongeveer vijftig euro per
persoon gevraagd voor de bus,
een hartig hapje en de entree
voor de negentig minuten durende openluchtuitvoering.
Deze voorstelling vangt aan om 17.00 uur. De bus vertrekt vroeg in het
middaguur vanaf een centraal gelegen punt in Heeze, Geldrop en
Mierlo. Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact
opnemen met kapelaan H. van der Donk via het e‑mailadres:
henricusvddonk@hotmail.com of met Harrie van der Sanden,
tel. 06 5317 7931.
Tekst: Harrie van der Sanden
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Dansavonden
De populaire dansavonden in De Vliegert kunnen weer van start gaan.
Wim van den Biggelaar is uw gastheer en DJ. Op zaterdag
3 juli de eerste editie van 2021.
Beste dansliefhebbers,
Het zal u niet ontgaan zijn dat de versoepelingen ten aanzien van de
Coronamaatregelen weer ruimte bieden voor leuke, gezellige activiteiten. Daarom organiseren wij een gezellige dansavond op 3 juli,
aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur), entree € 3,--. Natuurlijk
hopen wij dat u er net zo naar uitziet als wij. Een avond vol gezelligheid, een borrel, een praatje en wel of niet een dansje wagen of
genieten van de gevarieerde muziek. Van een foxtrot tot een Engels
walsje en dat alles in het kader van alles mag en niets moet. Dansen
houdt u vitaal en zoals in het programma 'Dansende Hersenen' te zien
was is het zeer belangrijk voor het evenwicht en is het gevaar van
vallen een stuk minder als u aan dansen doet. Loop ook eens binnen
en geniet van heerlijke muziek verzorgd door Wim van den Biggelaar.
Mogen wij u ook begroeten met vrienden of familie? Iedereen is welkom dus zet deze datum in uw agenda. Dit mag u niet missen!
Tekst: Wim van den Biggelaar
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Mijmeringen
Boodschappen moeten gebeuren, en als je het zelf niet meer kan dan
is er misschien een aardig iemand die helpt.
Zo zijn onze wekelijkse boodschappen ons hoogtepunt waar we naar
uitkijken, soms vergeet ik wel eens iets en dan mag ik nóg een keer.
En voor de veiligheid gaan we meestal heel vroeg, dat is dan voor de
oudjes he, horen wij ook bij. Mijn vlam heeft ook een boodschappenbriefje want ja, hij moet óók een karretje, en er zal toch ook iets in
moeten komen, alleen staat er op zijn briefje minder op zodat hij zo
klaar is. Mijn briefje daarentegen staat meer op, én ik moet de gangen controleren zodat ik niets mis. Heel wat werk hoor, ik
zie mijn vlam dan ook regelmatig stilstaan en kijken of ik
nog niet zo ver ben. En eindelijk kom ik de hoek om waar
hij al staat te kijken, karretje in de blokken want hij wil koffie. Ik geef hem een seintje dat ik nog terug moet want ik
ben nog wat vergeten, en terwijl ik het karretje keer om
terug te gaan in de andere gang, zie ik dat mijn vlam
denkt ‘je hebt die gang toch al gehad?' Als je al zo lang
samen bent heb je niet altijd woorden nodig, lichaamstaal
spreekt ook. En ik kom voor de laatste keer in die gang waar mijn
vlam staat, alleen is hij nu een beetje gekrompen, hij hangt over het
karretje, oei , ik zal nu maar stoppen, en wat zegt mijn vlam, de schat,
heb je alles? Uh ja hoor, de rest haal ik volgende week wel, hij draait
met snelheid om, richting kassa, ik volg braaf mijn vlam achterna. En ik
mijmer, de volgende week ga ik alleen, om 7 uur want dan heeft hij
zijn ogen nog niet open en kan ik er zo lang over doen als ik wil, alle
gangen 3 keer. En ondertussen is de volgende week aangebroken en
ik bén alleen boodschappen aan het doen, niet gezellig, 7 uur en
nog niemand in de winkel, wél veilig. Ik ga
richting kassa en kijk in mijn karretje en zie dat er niet meer in ligt dan
anders, en ik heb de ook de gangen niet 3 keer gedaan, de volgende keer toch mijn vlam maar weer mee, dan kan ik nog altijd kijken of
ik iets kan vinden wat ik nog niet heb. Gezellig als we samen weer met
één karretje mogen doen en met één boodschappenbriefje,
we kijken er naar uit.
Een fijne dag allemaal. Will van den Boogaard
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Samen Zingen
En we mogen weer een heel klein beetje blij zijn, tenminste, ik durf
nog niet echt te juichen. Maar als iedereen nog even goed oplet,
zeker nu met de vakantie voor de boeg, dan hoop ik dat we er
goed door komen. Want tjonge jonge, er waart nog van alles aan
virussen rond.
Wel ben ik heel blij dat de muzikanten en dirigent, Walther, Walter
en Henk, er weer heel veel zin in hebben om te beginnen, yes!
Geweldig is dat. En omdat De Vliegert weer helemaal geopend is,
wel met de nodige regels, hebben ook wij gekeken naar een datum
wanneer we eventueel kunnen beginnen. Onze gedachten gaan
uit naar 11 augustus, maar deze datum is onder voorbehoud.
De 1½ meter regel is nog van kracht en de koren hebben nog geen
groen licht om weer samen te mogen zingen. Dus is de tweede
optie 15 september, dit is de derde woensdag van september.
In principe zingen we altijd de tweede woensdag van de maand
maar omdat de gitarist dan niet kan, hebben we besloten om voor
de derde woensdag te kiezen. Walter heeft n.l. in het begin van de
corona al onze boeken in orde gemaakt, dus zou het eeuwig zonde
zijn als hij er niet bij is.
We hopen dat we u in het infoboekje van september meer over de
officiële begindatum kunnen vertellen. Dus hou nog even vol en
dan hoop ik dat we elkaar weer heel snel zien in De Vliegert om
samen te zingen.
Tekst: Maria v.d. Kimmenade
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Overleden

Mevr. T. van de Ven - Koolen
Dhr. A.F.J. van der Staak
Dhr. P. van de Graaf
Mevr. R. Hazeleger - v.d. Dobbelsteen

9 apr
24 apr
1 juni
11 juni

2021
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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7
16
11
13

juli 2021
juli 2021
aug 2021
aug 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 16 aug 2021.
U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl. Te laat
ingestuurde teksten kunnen niet worden geplaatst.
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Clubbridge weer mogelijk
Beste leden van de bridgeclub, nu De Vliegert
vanaf 7 juni weer geopend is willen we jullie als bestuur graag
informeren over de mogelijkheden om weer te gaan bridgen. In de
maand juli willen we starten met een zomerinstuif.
Deze instuif kan alleen onder de vanaf 26 juni geldende voorwaarden:
- Bij binnenkomst stellen we de vraag of je gezond bent
- Ieder vult naam en telefoonnummer in, met een handtekening
- Anderhalve meter blijft een eis bij binnenkomen en bij bridgen
- Handen ontsmetten bij binnenkomen
- Alleen in de grote zaal kunnen we de anderhalve meter handhaven. Dat betekent dat de kleine zaal niet gebruikt kan worden tot de
regels veranderen. De instuif op woensdag willen we na de jaarvergadering, die eind augustus zal worden gehouden, opstarten in de
kleine zaal.
- We maken een indeling die de anderhalve meter nagenoeg garandeert. Er kan dan met 48 personen gespeeld worden.
- De consumpties mogen niet aan de bar worden opgehaald. Die
worden rondgebracht.
Uiteraard hopen we dat ieder die komt bridgen gevaccineerd is. We
realiseren ons dat een aantal mensen het nog te vroeg vindt om
onder deze voorwaarden te gaan bridgen. Daarom willen we graag
weten of er voldoende belangstelling is om in juli te start
en. We vragen jullie dan ook om ons binnen een week na het verschijnen van dit Nieuws Bulletin te melden of je in juli wilt bridgen. Dat kan
via ons mailadres: bridgeclub@kersenplukkers.nl of door onderstaande strook in de brievenbus van De Vliegert te doen. Aanmelden kan
nu alleen per paar. Voor de duidelijkheid: Wie zich niet van tevoren
heeft aangemeld kan niet spelen! Aanmelden gaat steeds via ons
mailadres: bridgeclub@kersenplukkers.nl. Voorlopig dienen de aanmeldingen voor donderdag 21.00 uur op de mail te staan. Alleen als
je geen e-mail hebt kun je je telefonisch aanmelden met WhatsApp
of SMS op tel. 06‑23390397.
⟹ ⟹
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Als de corona check app gaat worden toegepast als toegangsbewijs
zou de 1,5m regel vervallen en zou de limiet van 48 personen ook
vervallen. We wachten dit af en we denken erover na of we daar iets
mee kunnen. Als jullie reacties binnen zijn, en we hebben voldoende
belangstelling, dan kunnen we de datum plannen waarop we starten.
Houd de website in de gaten om te kijken wat de gevolgen zijn van
veranderingen in de regels. Voorlopig moeten we het doen met de
regels die vanaf 26 juni gelden. Voor verdere informatie mogen jullie
ons natuurlijk altijd bellen.
Met groet,
Greet . . . . . . .0492-662 010
Henny . . . . . . 0492-662 079
Hans . . . . . . . .0492-841 907
Willem . . . . . . 0492-667 830
Rob . . . . . . . . 0492-661 696
Frans . . . . . . . 0492-663 809, wedstrijdleider
Tekst: Rob van Kerkhoven

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ondergetekende geeft hierbij aan dat hij / zij op vrijdagmiddag
in juli wil bridgen in de grote zaal, volgens de nu geldende regels.
Naam : ……………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………

13

Bridgeopgave
Het thema is aftroeven. Haal je uit de troefkleur extra slagen? Hoe
beoordeel je dat? Hier is de oplossing van de opgave van juni.
NZ heeft 5Kl geboden. Leider is Zuid en de uitkomst is Ha A en H.
1 - Het manchecontract met maar 23 punten lijkt overmoedig maar
als je de bijtelregels toepast valt dat
mee. Na het vinden van de fit telt
Noord 2 punten voor zijn singleton en
Zuid mag hetzelfde doen. Zo kom je
op 27 punten samen.
2 - Verliezers tellen we bv. vanuit
Zuid en dan hebben we 0 in schoppen, 1 in harten, 4(!) in ruiten en 0 in
de troefkleur. Dat zijn er drie te veel.
3 - De uitkomst is gunstig voor de leider. De tweede hoge harten troeft hij al af. Nu lijkt goede raad toch
duur. Wat te doen met de 4 ruitenverliezers? Aftroeven natuurlijk! Het
is dan meteen duidelijk dat je zelf geen enkele keer troef mag trekken
en dat je drie keer van de dummy naar de hand moet kunnen oversteken. Dat kan niet want het mag niet met troef en je hebt maar 2
hoge schoppen in Zuid.
Gelukkig brengt de 'Cross Ruff' de oplossing. Dat werkt als volgt:
Na de Ha H te hebben getroefd in Zuid incasseer je onmiddellijk de
drie hoge schoppen. In het begin van het spel is de kans om afgetroefd te worden het kleinste. Stel, we zijn daarna in Noord aan slag
dan spelen we Ha 2 voor Kl 9 van Zuid. Deze kan niet overgetroefd
worden want de 9 is hoog. Vervolgens incasseert Zuid ruitenaas en
speelt Ru 2 voor Kl 3 van Noord. Dit is de laatste enigszins spannende
slag want die kan met een heel kleine kans overgetroefd worden.
Gaat het goed dan kan het hierna niet meer mislukken. Al je troeven
zijn de hoogste en je blijft harten troeven in Zuid en ruiten troeven in
Noord. In de laatste slagen kun je je amuseren over het feit dat de
tegenstanders moeten ondertroeven. Aan het eind constateer je
8 klaverenslagen, de 3 hoge schoppen en ruitenaas te hebben
14

gemaakt: 5Kl+1. Toch aardig voor een spel met 5 verliezers.
Een nieuwe bridgeopgave komt er voorlopig niet. Hopelijk hebben ze
een aardig tijdverdrijf gedurende de coronatijd gebracht maar als het
volgende Nieuws Bulletin eind augustus uitkomt hoop ik dat de bridgeclub weer in actie is en dat jullie je eigen bridgeopgaven met echte
kaarten en tegen echte tegenstanders mogen oplossen!
Tekst & Afbeelding: Arno Buij
* * * * *

Een korte wandeling door de coronatijd
Carnavalsvereniging De Kersenplukkers begint alweer na te denken
over Carnaval 2021-2022. Maar eerst staan we even stil bij het afgelopen jaar.
Als Vorst van C.V. De Kersenplukkers wil ik even met jullie een korte
wandeling door de coronatijd maken. Corona is voor ons allen een
zeer moeilijke, eenzame tijd, maar voor velen ook wel een bange tijd
geweest. Van onze leden zijn heengegaan Jan Klaus, Trees Asmussen,
en Fons Slegers, maar ook andere leden van De Kersenplukkers hebben wel iemand verloren. Dan zijn er verschillenden die zich nog door
corona heen moeten vechten om weer de oude te worden.
Nee, thuis achter de geraniums is het laatste wat we willen zolang ons
lichaam het nog toelaat.
Maar laten we een beetje vooruit kijken, een stukje fietsen, een wijntje, of pilsje op een terrasje maar vooral samen zijn met je kinderen,
vrienden of bekenden. Zelfs op vakantie als het mogelijk is, zodat we
daarna elkaar weer kunnen groeten zoals we gewend waren.
Door het verlies van een aantal leden van de Carnavalsvereniging wil
ik langs deze weg een oproep doen. Niets is mooier dan weer een
Prins en een Raad van Elf op het podium. En daarom zoeken wij nieuwe leden. Zou u hierover informatie willen dan begrijpen wij dit, laat
het ons weten, wij komen graag bij u langs.
Neem daarvoor contact op met Vorst en secretaris Jan Jansen:
tel. 0492‑663569 of met voorzitter Thieu Steyvers: tel. 0492‑664578.
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Klusjesdienst
Een van de weinige activiteiten die tijdens de coronacrisis gewoon
doorging was de Klusjesdienst. We leggen graag nog eens uit hoe het
in zijn werk gaat.
Een klein klusje, een groot probleem.
Je zal er maar mee zitten. Het zelf niet kunnen. Kinderen of buren of
goede vrienden die niet kunnen helpen. Er het goede gereedschap
niet voor hebben. De vakman die daar niet voor komt. Bijvoorbeeld
een stekker aanzetten, een lamp of schilderij ophangen, de TV afstellen, daarvoor is de Klusjesdienst op 15 november 2005 in het leven
geroepen.
Voor wie is de Klusjesdienst opgericht?
De Klusjesdienst werkt voor ouderen en voor mensen met een beperking die woonachtig zijn in Mierlo. De Klusjesdienst is een dienst van de
Kersenplukkers. Het is niet noodzakelijk dat de mensen die hulp vragen
aan De Klusjesdienst lid zijn van de Kersenplukkers.
Wat kan De Klusjesdienst voor u betekenen?
Kleine klusjes opknappen. Hieronder verstaan wij bijvoorbeeld het
ophangen van schilderijen, een wandlampje of een droogrekje, het
verwisselen van lampen, het repareren van een lekkende kraan, een
stekker aan een snoer zetten, het instellen van zenders op de TV enz.
Ook kunnen wij een (kleine) heg knippen of een struikje snoeien. Wij
doen echter geen tuinonderhoud of verbouwingen. Met klusjes
bedoelen we werkzaamheden die binnen maximaal anderhalf uur
uitgevoerd kunnen worden. Gaat het meer tijd kosten, dan overleggen we samen hoe we dit kunnen oplossen.
Wie verrichten deze klusjes?
Wij zijn een groep van ongeveer 10 vrijwilligers, die zich inzetten om
alle ouderen en mensen met een beperking in Mierlo te helpen met
kleine klussen in en om het huis.
Hoe werken wij?
Alle klusjes die aan de balie van De Vliegert worden doorgegeven,
via een briefje of via een telefoontje, worden eenmaal per week
opgehaald door de coördinator en deze benadert hiervoor de vrijwilliger. Vervolgens maakt deze vrijwilliger een afspraak met u.
⟹ ⟹
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De vrijwilliger bekijkt vooraf of hij de klus accepteert of niet. Wordt
deze klus niet aangenomen dan geven we een advies. De vrijwilliger
kan zich identificeren.
Wat zijn de kosten?
Voor een klusje van maximaal anderhalf uur vragen wij een vergoeding van € 3,-. Voor het knippen van de heg en het snoeien van een
struik, vragen wij € 6,- euro.
Bij wie kunt u een klusje aanmelden?
Heeft u een klusje waar u zelf niet goed raad mee weet, dan kunt u
een briefje met uw naam en adres en uw telefoonnummer afgeven
bij de receptie van De Vliegert of u kunt uw gegevens telefonisch
doorgeven aan de receptie via tel. 0492‑663436 op werkdagen tussen
13.00 uur en 17.00 uur.

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

17

Nieuws uit de biljartzaal
Het laatste nieuws: Het is open!
Na lang wachten gaat het ineens snel en is De Vliegert weer open.
En met enkele maatregelen kunnen we weer doen wat we graag
willen! Dit gedurende 6 weken en dan gaan we buiten de middagopening, weer dicht. Dit door een ander virus: de geplande vakanties. Die hebben we nog niet genoeg gehad en zijn nodig om een
heel jaar werken dragelijk te maken? Maar voor nu: laat ons maar
lekker genieten van onze pas verworven vrijheid en laat de ballen
maar rollen. De huidige biljartregels zijn: inschrijven in de lijst, 20 cent
in de klok, daar huur je de ballen mee voor een kwartier en o ja,
vergeet je keu niet!
Libre competitie 2021 - 2022
Biljarten is leuk; biljarten in competitieverband natuurlijk het allerleukste! Zou het deze keer wel lukken? De Wedstrijd Leiding gaat er alles
aan doen om eind augustus of begin september weer met een interne competitie te starten; wellicht in een enigszins aangepaste vorm,
maar dat hangt helemaal af van de ontwikkelingen rondom het
Covid-19 virus.
De WL gaan er van uit hoe je in het verleden wilde spelen. Wil je nu
anders spelen laat ze het dan weten, dan kunnen ze er op tijd rekening mee houden: wlbcdevliegert@gmail.com.
Biljartlessen
Als alles meezit kunnen we op 13 september met de biljartlessen beginnen. Je kunt je inschrijven voor een 10-tal lessen gegeven door onze betere biljarters. Hierbij roepen we enkele betere biljarters op om
ook les te geven en Tiny Meulendijks die jarenlang les heeft gegeven
op te volgen. Tiny, hierbij hartelijk bedankt, vele leden zijn blij met jouw
lessen, alleen nog niet doorgestoten!
Tot slot
Niet het einde komt in zicht, maar een nieuw begin komt eraan!
Bestuur Biljartclub, e-mail: biljartclub@kersenplukkers.nl
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Agenda

dag

Dansavond met
DJ van den Biggelaar

zaterdag

datum

aanvang

3 juli

20.00 uur

Fijne

gewenst
Zomervakantie 2021 (19 juli t/m 29 augustus)
- Zowel de ochtenden als de avonden gesloten.
- In de middagen geopend voor reguliere activiteiten en overige vrije
inloopactiviteiten.

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is
Maandag 16 aug 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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