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Beste Kersenplukkers, 

 

Hallo allemaal, ik zit dit voorwoord te schrijven en het is 

dertig graden buiten. Voor enkele mensen erg fijn, maar 

voor sommigen te warm en te benauwd. Dat geldt ook 

voor onze grote zaal en de biljartzaal.  

 

Wat kunnen we daaraan doen. Airco, maar dat is dan 

weer voor enkele mensen te koud en voor anderen prima.  

Wij zijn allang bezig om een goede oplossing te vinden. Wordt het airco, 

luchtverfrissing, klimaatbeheersing? Dat laatste is erg duur. Misschien aard-

warmte, maar dat moet allemaal onderzocht worden en dat kost tijd.  

Dus we doen ons best en houden u op de hoogte. 

 

In het vorige Nieuws Bulletin heb ik geschreven over het SBGM,  

SeniorenBelangen Geldrop-Mierlo. Wij als bestuur zijn driftig op zoek naar 

aanvulling op het bestuur. Onze secretaresse is helaas overleden en we 

zoeken nog een voorzitter. Als u mee wilt denken over de belangen van 

senioren in onze gemeente neem dan contact met mij op. Naar de  

gemeente toe kunnen wij toch adviseren over huisvesting, zorg, welzijn, 

veiligheid, etc. Misschien kunt u voor anderen en uzelf veel betekenen. 

 

Het voorseizoen 2018 loopt ten einde. De competities van enkele  

afdelingen zijn gespeeld. Dus vakanties naderen en velen kunnen naar 

andere plekken op de wereld gaan.  

Zorg dat u goed beslagen ten ijs komt. Denk aan zonnebrand, medicijnen, 

oppas voor uw huis of appartement etc. Beter twee keer teveel checken 

dan één keer te weinig.  

 

Voor iedereen die gaat of thuisblijft: een fijne periode en geniet!!!!  

Want dat is toch het belangrijkst.  

 

Vriendelijke groeten, Marie-José van de Kimmenade, voorzitter. 
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Privacybeleid 

 

Op 25 mei jl. werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) van kracht. Het bestuur van De Kersenplukkers heeft in verband 

hiermee een privacybeleid geformuleerd en wil dat graag onder uw 

aandacht brengen. 

 

Over de AVG gaan allerlei verhalen in het rond waarbij het regelmatig 

voorkomt dat deskundigen elkaar tegenspreken over wat de nieuwe 

wetgeving nu precies inhoudt. Er is sprake van torenhoge boetes en 

hoofdelijke aansprakelijkheid bij overtreding van de regels. Daar staat 

tegenover dat de controlerende instantie, de Autoriteit Persoonsgege-

vens, al heeft laten doorschemeren dat zij onvoldoende middelen heeft 

om handhavend te kunnen optreden.  
 

Wat in ieder geval vaststaat is dat verenigingen zoals De Kersenplukkers 

onder de AVG vallen. Wij vinden het als bestuur van De Kersenplukkers 

belangrijk om in de geest van de wet te handelen. Daarnaast moeten 

wij ons uiteraard indekken tegen de behoorlijk zwaar aangezette  

sancties die op overtreding van de AVG kunnen volgen.  

Als lid van de vereniging hebt u het recht om van het privacybeleid van 

de vereniging kennis te nemen. U kunt daarvoor terecht op de website 

www.kersenplukkers.nl. Onder het kopje Reglementen vindt u onze  

privacyverklaring. Hebt u geen internet dan kunt u deze tekst aanvragen 

bij het secretariaat: tel. 0492 - 66 30 00. 
 

Voor leden en vrijwilligers heeft de AVG ook consequenties. U hebt  

misschien al gemerkt dat de redactie van het nieuws bulletin geen 

adresgegevens van nieuwe leden meer publiceert. Besturen van de  

afdelingen kunnen geen ledenlijsten meer publiceren, zeker niet via 

websites. Voor het publiceren van afbeeldingen die als pasfoto zouden 

kunnen worden gebruikt (en misbruikt) is uitdrukkelijke toestemming van 

de betrokkene(n) nodig. In verband daarmee is het fotoboek op de 

website voorlopig uitgeschakeld en zullen fotoreportages van toekomsti-

ge evenementen gecontroleerd worden op hun toelaatbaarheid. 

 

Tot slot: wie een evenement in De Vliegert organiseert en plannen heeft 

foto's te maken doet er verstandig aan de aanwezigen daar op te  

wijzen. 
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Parkinson, het begin van een compleet ander leven 

 

Op dinsdag 15 mei verzorgde plaatsgenoot, en lid van De Kersenpluk-

kers, Wim van Bokhoven een lezing in de kleine zaal van ons Cultureel 

ontspanningscentrum De Vliegert. De titel van zijn presentatie was:  

Gevolgen van de ziekte van Parkinson; zichtbare en onzichtbare  

veranderingen. Helaas waren er maar zo’n twintig belangstellenden 
voor dit voor de leeftijdsgroep van de leden van De Kersenplukkers zo 

belangrijke onderwerp. Jammer, maar de presentator was er niet  

minder enthousiast door. 

 

Wim van Bokhoven heeft vijf jaar geleden in Helmond een, wat  

bekend staat als, Parkinsoncafé opgericht. Alhoewel de naam anders 

doet vermoeden heeft het helemaal niets met een café te maken.  

Op elke derde vrijdagmiddag van de maand vindt er in de kapel van 

het Elkerliek ziekenhuis in Helmond een bijeenkomst plaats waar  

mensen die te maken hebben met de ziekte van Parkinson, of daarin 

geïnteresseerd zijn, bij elkaar komen. Het gaat niet alleen om patiën-

ten maar zeker ook om de mantelzorgers. Parkinson komt met het  

klimmen der jaren steeds vaker voor. 

 

Wim begon met uitdrukkelijk te stellen dat hij geen deskundige is op 

het gebied van de ziekte maar dat hij er heel erg door geboeid is. 

Daarom wil hij graag iets vertellen over de 

immense gevolgen die de ziekte heeft 

voor de patiënt en zijn of haar omgeving. 

De ziekte is voor het eerste beschreven in 

1817 door de Britse arts James Parkinson. 

Deze ernstige ziekte wordt gedomineerd 

door wispelturig spiergedrag, trillen van 

ledematen en veranderingen in het  

denken en het gevoelsleven. De ziekte is 

tot op heden niet te genezen.  

Mannen hebben de ziekte vaker dan  

vrouwen. Wim van Bokhoven: “Nederland kent zo’n 
50.000 Parkinson-patiënten waarvan ongeveer 400 in het verzorgings-

gebied van het Elkerliek-ziekenhuis.”             ⟹  ⟹      
Tekening uit Wikipedia. 
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Oorzaken en gevolgen 

De belangrijkste oorzaak voor de ziekte is het afsterven van bepaalde 

zenuwcellen waardoor een tekort aan dopamine ontstaat.         

Als gevolg hiervan krijgen de hersendelen waar bewegen, gevoelens 

en denken zich bevinden minder prikkels 

om in actie te komen. “Bij de patiënt gaat 
het dan allemaal wat langzamer, moeilijker.  

En het automatisch bewegen, denken of 

doen vermindert ook.  

De patiënt moet als het ware telkens de 

motor starten. Daarom komt hij in gesprek-

ken of handelingen steeds te laat, of later 

dan de omgeving dat wenst.” 

Sinds de jaren negentig is bekend dat afna-

me van dopamine erfelijk kan zijn. Maar ook 

kan de patiënt van nature over weinig do-

pamine beschikken. Verder kan een storing 

in de eiwitstofwisseling een oorzaak zijn. Ook 

neemt de werking van de hersenen af 

naarmate men ouder wordt. Wim van Bokhoven waarschuwt: “Je 
staat er misschien niet bij stil maar chemische bestrijdingsmiddelen 

kunnen eveneens een belangrijke oorzaak zijn voor het krijgen van de 

ziekte.” 

 

Ontdekken en ontwikkeling van de ziekte 

Het stellen van de diagnose is niet altijd gemakkelijk maar hoe weet 

je nou of er sprake is van de ziekte van Parkinson? “Vaak heeft  
iemand pijn aan een schouder of hand zonder duidelijke redenen. 

Ook knippert die persoon vaak heel weinig met de ogen.” Er hoeft 
dan niet meteen aan Parkinson te worden gedacht maar als de 

klachten blijven aanhouden komt op enig moment de neuroloog in 

beeld. Die telt zaken zoals last van stijfheid, traagheid, trillen van  

ledematen, weinig mimiek in het gezicht en houding-, balans- en 

loopstoornissen bij elkaar op en stelt dan vaak de diagnose Parkinson. 

Ook kunnen bij voorbeeld blaasproblemen, obstipatie, speekselverlies 

en reukproblemen ontstaan en werken de ogen niet meer goed  

samen.                ⟹  ⟹      
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Veranderingen bij patiënten 

Als de patiënt een partner heeft zal er een andere situatie ontstaan; 

de relatie moet in wezen opnieuw vorm krijgen want het gedrag van 

patiënten verandert vaak enorm. Velen gaan heel klein schrijven, 

zachtjes praten en met kleine pasjes lopen. Ook gaan mensen voor-

over lopen en vallen vaker dan normaal. Maar er treden ook  

niet-zichtbare veranderingen op zoals initiatiefarmoede.  

Dit betekent dat iemand niet in staat is zelf initiatieven te nemen, niet 

uit onwil of luiheid maar puur als gevolg van de ziekte. Het innerlijke 

kompas gaat verloren. Een Parkinson-patiënt zei eens: “Mijn denken 
stottert vaak meer dan mijn benen”, waarmee hij wilde zeggen dat hij 
niet alleen langzamer loopt maar ook langzamer denkt en doet.  

Hij kan niet meer meedoen; wordt stiller, trekt zich terug. 
 

Naast dat de patiënt niet zelf tot actie komt zal hij of zij ook nooit een 

gesprek beginnen en uit zichzelf met meningen, voorstellen of  

besluiten komen. Verder is er vaak sprake van een ander, afgevlakt 

gevoelsleven met weinig emotie en empathie en veel stress. Stress 

maakt onzeker en dat telt zwaar bij iemand die toch al hersenproble-

men heeft.  

 

Mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson komen vaak moeilijk in 

slaap. Ze slapen dikwijls heel erg onrustig. Zij beleven vervelende  

dromen - bij voorbeeld dromen waarbij ze achterna worden gezeten 

of aangevallen - alsof ze echt zijn en reageren ook zo: ze beginnen 

om zich heen te slaan. Dit is een van de redenen waarom veel  

patiënten en hun partners apart gaan slapen.  
 

Het is belangrijk om te stellen dat niet alle verschijnselen bij alle patiën-

ten voorkomen: dit kan van persoon tot persoon verschillen. 
 

Behandeling 

Als behandeling begint men met medicijnen die dopamine vervan-

gen gevolgd door zwaardere medicijnen of zelfs hersenstimulatie of 

hersenoperatie. De omgeving kan ook helpen, bij voorbeeld door het 

isolement te doorbreken door een gesprek aan te gaan op een  

gebied waarop de patiënt zich thuis voelt. Ook muziektherapie kan bij 

veel patiënten helpen.               ⟹  ⟹       
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Veel patiënten sterven uiteindelijk aan longproblemen. Dit komt  

omdat de slikfunctie steeds minder wordt waardoor voedsel of de 

maaginhoud in de longen kan komen. Ophoesten is moeilijk en als er 

dan longontsteking ontstaat, is de patiënt niet meer bij machte krach-

tig adem te halen, wat nodig is om voldoende lucht naar binnen te 

krijgen. 

 

Met deze trieste constatering kwam een eind aan de interessante en 

onderhoudende lezing. 

 

Tot slot dankte Willem van Leerdam, als voorzitter van de  

organiserende activiteitencommissie, de heer Van Bokhoven voor zijn 

uitermate boeiende presentatie en overhandigde hem een klein  

presentje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Wim van Bokhoven 

         Tekst en foto: Cor Vreven 
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   Overleden 

   

 Dhr. W.P.J. Coolen    18 april 2018 

 Dhr. P.J.F. Timmermans    22 april 2018 

 Mevr. M.P. Raaijmakers - Dijsselblom  27 april 2018 

 Dhr. J. Adriaans       6  mei  2018 
 

       Wij wensen de naasten en familie van de overledenen veel     

 sterkte toe. 

Wandeldata 
 

 In de komende periode gaan we weer wandelen op: 
  

 dinsdag       5  juni         lange wandeling 

 vrijdag       8 / 22  juni         korte wandeling 

 dinsdag       3  juli         lange wandeling 

 vrijdag     13 / 27  juli         korte wandeling 
 

 Vertrek om 9.30 uur bij De Vliegert. 

 Vooraf aanmelden is niet nodig. 

 Inlichtingen tel. 0492 - 43 20 32. 

 Met vriendelijke wandelgroet, Nelly de Hoon 
 

Vergaderdata 
 

 Activiteitencommissie    13 juni  2018 

 Algemeen bestuur     19 juni  2018  

 Algemeen bestuur     17 juli  2018  
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Nieuwe Leden 

 

Mevr. P. Sormani   

Mevr. W.G.M. de Ruyter - v.d. Kroon  

Mevr. A. Overwater 

Mevr. M.J.G. Coolen - Pellemans  

 

Welkom bij De Kersenplukkers 

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 25 juni 2018. 
 

Te laat ingestuurde teksten kunnen niet meer worden geplaatst.  

U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl  

Ouderenadvies 
 

Senioren in Geldrop en Mierlo kunnen voor vragen en  

advies de cliëntondersteuners en ouderenadviseurs  

bereiken via tel.  06 -13 94 63 83. 
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Koningsavond in De Vliegert 

 

Op dinsdag 1 mei werd in ons Cultureel Ontspanningscentrum De  

Vliegert Koningsdag gevierd. Deze amusementsavond werd door het 

Oranje Comité aangeboden aan De Kersenplukkers. Er waren zo’n 140 
aanwezigen in de grote zaal die werden getrakteerd op zang, humor 

en een potje kienen. 

 

Voor de pauze was er een optreden 

van de nonnen Incontinentia en  

Obstipatia uit Sittard, waar zij met de 

brommer vandaan gekomen waren.  

Zij slaagden erin om de zaal mee te  

nemen in een potje kienen dat maar 

liefst een uur duurde. Dat dat zoveel tijd 

nam kwam omdat er tussendoor  

grappige intermezzo’s waren en leuke 
liedjes werden gezongen. 

 

Na de pauze werd het programma 

voortgezet door hetzelfde duo, nu  

onder de naam De Carolientjes uit Deurne. Ook nu weer werd er een 

potje gekiend en wisselden humor en liedjes elkaar af.  

 

Een van de dames zei een ‘appje’ te hebben ontvangen van Koning 
Willem Alexander om Jaap Veneman een lintje te geven voor al zijn 

verdiensten voor De Kersenplukkers. En dat gebeurde, natuurlijk met de 

nodige hilarische momenten. 

 

Na de voorstelling werd er door een aantal bezoekers nog gezellig  

nagebuurt. 

 

*  *  *  *  * 
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Canta Classica: op weg naar het Herfstconcert 

 

Op 8 april verzorgde Canta Classica samen met het seniorenkoor de 

Maasecho uit Boxmeer in De Vliegert een concert in de Cyclus Canta 

Classica ontmoet …..  
 

De Maasecho vierde dit jaar zijn negende  

lustrum en zingt zowel geestelijke als wereldlijke 

liederen. Het concert werd bezocht door een 

erg betrokken publiek dat zichtbaar genoot van 

beide koren. 

En als er een concert geweest is wordt het  

volgende concert alweer voorbereid. Dit zal zijn 

het Canta Classica Herfstconcert dat voor 4 november staat  

gepland. 

 

De afgelopen twee jaar is het koor uitgebreid met twaalf zangers en 

zangeressen. Dat is enorm veel, maar het koor, de dirigent, pianist en 

repetitor hebben de nieuwe leden, door extra inzet samen prima  

opgevangen. Het gevolg is dat we nu een enthousiast koor hebben 

met de lust om nieuwe nummers in te studeren. Daar wordt hard aan 

gewerkt zodat na de vakantie er al een basis is voor een mooi  

concert.  

 

Voor het Herfstconcert hebben we een ander Mierloos koor  

uitgenodigd: JOKO. Dit koor viert dit jaar haar negende lustrum.  

In een volgend Nieuws Bulletin zullen we dieper ingaan op de inhoud 

van het concert. Martin Janssen, dirigent van JOKO, zal dan een en 

ander toelichten en ook wij zullen u laten weten wat u kunt  

verwachten. 

 

Canta Classica wenst eenieder een mooie, gezonde en muzikale  

vakantie toe. 

 

Frans Sools, 

voorzitter Canta Classica 
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Kermismatinee in De Vliegert 

Op kermismaandag 10 september organiseert de activiteiten-

commissie een heuse kermismatinee. De middag begint om 13.30 

uur, de zaal gaat om 13.00 uur open. 

 

Kom heerlijk dansen bij, en genieten van, het  

optreden van de bekende zanger/entertainer 

John van der Heijden die de gehele middag te 

bewonderen zal zijn. 

 

De voorstelling duurt tot 17.30 uur. 

 

Kaartjes voor deze middag zijn à €3,50 per persoon af te halen 

aan de bar van De Vliegert, tel. 0492 - 66 34 36. 

 

Wees er snel bij want vol is vol! 

Uitslag Rabobank Clubkascampagne 2018 

 

Op 1 juni werden op het Molenplein de cheques uitgereikt aan  

de verenigingen die hebben deelgenomen aan de Rabobank 

Clubkascampagne 2018.  

 

De opbrengst voor onze vereniging is € 1.017,45. 

 

Wij willen iedereen die een stem op De Kersenplukkers heeft  

uitgebracht zeer, zeer hartelijk bedanken. 

 

Namens het bestuur, 

Ben Janssen, penningmeester 
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Donateurs van De Kersenplukkers 

 

• De Bottelarij Marcel Scheepers 

• Bouwbedrijf van Gerven 

• Jos van Happen Containers en Recycling  

• Heesmans Installatie Techniek 

• Veldsink-Bekx Adviesgroep-Regiobank 

• Fysiotherapie Jeurissen en Van den Ingh 

• Elektrotechnisch Bureau J. Saasen B.V. 

Wilt u ook donateur worden? Informeer bij het bestuur.  
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Bridgecursus voor gevorderden ontmoet veel  

enthousiasme 
 

Op 24 mei jl. was de afsluitende bijeenkomst van de bridgecursus 

voor gevorderden. Het docententeam kreeg een welgemeend  

applaus van de harde kern cursisten die het alle tien de lessen had 

volgehouden om de pittige stof te bestuderen. 
 

In januari begon de tweede editie van de bridgecursus voor gevor-

derden. Peter van Dijk en Arno Buij hadden An van den Reek weten te 

strikken om toe te treden tot het team van cursusbegeleiders en daar-

mee heeft bridgeclub De Vliegert nu een bridgedocente die echt 

een onderwijsachtergrond heeft.  
 

De groep cursisten bestond uit maar liefst 38 personen. Zo'n grote 

groep hadden we nog niet eerder bij elkaar gehad in de kleine zaal 

van De Vliegert. Er moest gewerkt worden met twee projectiescher-

men om iedereen een heldere blik op de presentaties te geven.  
 

De cursus bestond uit twee delen. Het eerste deel was biedtheorie 

volgens onze nationale bridgegoeroe Berry Westra. Zijn boekjes over 

Vijfkaart Hoog zijn momenteel de standaardwerken voor het leren  

bieden. Nou is biedtheorie wel onderhevig aan modeverschijnselen, 

een beetje te vergelijken met de kledingbranche. Soms worden theo-

rieën van tien jaar geleden genadeloos naar de prullenbak verwezen 

en keren motto's van veertig jaar geleden weer terug. Je weet daar-

om maar nooit met welk biedsysteem de cursussen over tien jaar  

gegeven zullen worden. 
 

Het tweede deel behandelde de fijne kneepjes van het afspelen.  

Velen denken dat bieden moeilijk is en dat dat hele afspelen wel 

meevalt. De werkelijkheid ligt toch ietsje anders. Je speelt al snel heel 

aardig af maar om die extra slag er uit te halen of dat net iets te hoog 

geboden contract toch te maken is er veel inzicht en tactiek nodig. 

Om voorbereid te zijn op alle mogelijke spelsituaties is helaas vrijwel 

onmogelijk. Wat wel helpt is om een aantal leerzame spelfiguren  

samen in de les te bestuderen. Kom je ze dan later in een echte  

wedstrijd tegen dan herinner je je de oplossing wel weer. Daar mikt 

het boekje Flitsend Spelen dan ook op. Veel vooral vermakelijke voor-

beelden passeerden de revue en toonden maar weer eens aan dat 

er geen enkele regel is in bridge die altijd opgaat.  
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Bridgebibliotheek geopend 

 

Sinds begin mei heeft de bridgeclub een eigen bibliotheek.  

Bestuurslid Ans Waterschoot informeerde de leden aan het begin van 

de vrijdagmiddagcompetitie over dit initiatief. Het is een mooie  

aanvulling op de mogelijkheden om bridge te leren bij De Kersen-

plukkers. 

 

Bridgeclub De Vliegert is al jaren de grootste van Mierlo. Er staan ruim 

180 leden ingeschreven en die zijn bijna allemaal actief in het beoefe-

nen van het boeiende maar best moeilijke spel. Als je bedenkt dat 

Jan van de Kerkhof in 2004 het initiatief nam tot een bridgeclub bij De 

Kersenplukkers dan zie je hoe snel het eigenlijk gegaan is. Dat komt 

omdat hij niet alleen met een toen nog klein clubje begon te spelen, 

maar ook het leren van het spel met behulp van bridgecursussen op 

de agenda zette. 

 

Als aanvulling op de cursussen heeft de club nu een eigen bibliotheek 

geopend. Ans Waterschoot heeft op zich genomen om de inventaris 

bij te houden en het uitlenen van de materialen te organiseren. Dat is 

Ans wel toevertrouwd want zij heeft ruime ervaring in het bibliotheek-

wezen. De materialen bestaan uit (uiteraard) boeken maar ook  

oefenspellen, CD-ROMs voor op de computer, tijdschriften en zelfs 

een soort bridgecomputer.  

 

De bridgebibliotheek wil graag de collectie uitbreiden, dus wie wat 

wil bijdragen is van harte welkom om contact op te nemen.  

Wie wat wil lenen heeft hiervoor twee maal per week de gelegen-

heid: 

- tussen 12.45 en 13.10 uur vóór de competitie op vrijdagmiddag 

- tijdens de instuif (13.00 tot 16.00 uur) op woensdagmiddag. 

 

Meer informatie bij Ans Waterschoot:  

tel. 0492 - 66 36 11 
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Nieuws uit de biljartzaal 

 

Kampioensmiddag 

Op 24 april vond de spannende kampioensmiddag plaats en naar-

mate de middag vorderde kwam er een van vorig jaar bekende spe-

ler steeds meer in beeld. Het werd uiteindelijk ook de clubkampioen: 

Paul van Lieshout won in een spannende wedstrijd van Piet van Wijk. 

 

Lentetoernooi 

Op 30 april startte een van onze gezelligste toernooien, het Lentetoer-

nooi. De teams gingen voortvarend aan de slag en op de finaledag 

heeft uiteindelijk Team 9, bestaande uit Willem v.d. Wal, Henk Smits, 

Jan Vogels en Peter Tholen het toernooi gewonnen. Dit is ter plaatse 

zeer uitbundig gevierd!! 

 

Stadscompetitie  prijsuitreiking 

Op 1 juni was de prijsuitreiking van de Stadscompetitie Helmond waar 

wij met zeven teams van zes personen aan deelnamen en ook een 

aantal van ons op individuele basis aan meededen. De uitreiking 

vond plaats in het Rozenhofje te Helmond. 

 

Driebandcompetitie 

Momenteel zijn we aan het inventariseren of er voldoende draagvlak 

is voor een driebandcompetitie op de woensdagmorgen. Ben je geïn-

teresseerd, schrijf je dan in op de intekenlijst op het publicatiebord  

zodat we dit in gang kunnen zetten. 

 

Zomercompetitie 

De zomercompetitie Is ondertussen gestart met 25 librespelers en der-

tien bandstoters. Resultaten vind je op onze website. 

 

Uitwisseling met veteranen uit Someren 

Op 11 juli komen de veteranen uit Someren naar Mierlo om met ne-

gen spelers een uitwisseling met ons te spelen. Op woensdagmiddag 

29 augustus gaan we dan naar Someren. Dit met de spelers die zich 

via het publicatiebord hebben ingeschreven. 

                  ⟹  ⟹ 
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Lakens vervangen 

Afgelopen jaar hebben we alternatieve synthetische lakens getest en 

deze zijn goed bevallen. Er bestaat ondertussen een nieuw, door de 

bond goedgekeurd synthetisch laken: Dutch Premium Comfort. Na 

overleg met het hoofdbestuur is er toestemming om dit komend jaar 

te proberen. Vervangen wordt het op zaterdag 18 augustus.  
 

Competitie  

De nieuwe competitie start op 27 en 28 augustus. De indelingen moe-

ten nog door de WL gemaakt worden. 
 

Biljartlessen 

Je kunt je weer inschrijven voor tien lessen die worden gegeven door 

onze betere biljarters. Kosten zijn € 8,50 voor onze leden. Inschrijven via 

publicatiebord. 
 

E-mail Biljartclub 

Omdat onsbrabantnet verdwijnt wordt het correspondentieadres om-

gezet in: biljartclub@kersenplukkers.nl . Hier kun je alle informatie ver-

krijgen en al je wensen betreffende de AVG kwijt. 
 

Website 

Het laatste nieuws, standen en mededelingen vind je op  onze web-

site: www.bcdevliegert.nl 

        Bestuur BC de Vliegert 

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is  

maandag 25 juni 2018. 

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 

Agenda dag datum aanvang 

 Kermismatinee maandag 10 sept 13.00 uur 

Dansavond met  

DJ Wim v.d. Biggelaar  

zaterdag 29 sept 20.00 uur 
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