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Beste Kersenplukkers, 
 

Waarschijnlijk heeft u het bericht over openstelling van 

onze Vliegert al gehoord of gelezen. Er is een aantal  

versoepelingen van het landelijke protocol naar buiten 

gebracht door onze Minister-President Rutte. Omdat wij 

een groep zijn met een hoog risico blijft het voor ons nog steeds een 

moeilijke situatie. Ik heb dan ook bij gemeente, huisartsen en RIVM  

geïnformeerd. 
 

Wat is wijsheid? 

Omdat er voor ons, als Kersenplukkers, veel te veel risico’s aan vastzit-

ten om open te gaan adviseren al deze instanties ons met klem dat 

niet te doen vóór 1 september. Wij nemen onze verantwoordelijkheid 

en volgen dit advies. Ik weet ook dat veel mensen van onze vereniging 

met ons meedenken en dat waarderen wij ten zeerste. Maar we  

moeten wel één lijn trekken, dus wij gaan nog niet open. Helaas. Ik had 

het graag anders gezien. 

In augustus gaan we bekijken of wij misschien dan  kunnen versoepe-

len. 
 

Wellicht ten overvloede, maar ik geef nog graag een aantal richtlijnen: 

-  Houd 1,5 meter afstand. 

-  Ga niet naar plaatsen waar het druk is. 

-  Nies en hoest in uw elleboog. 

-  Was vaak uw handen met zeep. 

-  Bent U verkouden? Blijf dan thuis. 

-  Spreek de persoon aan die zich niet aan de regels houdt.  
 

Voorzichtigheid is beter dan spijt achteraf. 

Ik weet dat, zeker voor mensen die alleen wonen, het erg moeilijk is in 

deze tijd. Maar u mag wel één of twee personen uitnodigen als u maar 

afstand houdt en de hygiëneregels in acht neemt! 

Gelukkig werkt het weer goed mee om, als u kunt, fijn naar buiten te 

gaan. Het blijft een moeilijke tijd, maar voorkomen is altijd beter dan 

genezen. 
 

Ik wens u allen veel wijsheid en gezondheid toe. 

Met vriendelijke groet, Marie-José v.d. Kimmenade, voorzitter 
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Vloer in De Vliegert weer in topconditie 

 

Het was al langer gepland maar de verplichte sluiting van De Vliegert 

kwam voor het onderhoud van de vloer in de grote zaal van ons  

ontspanningscentrum niet ongelegen. Een week na de sluiting is er 

vijf dagen hard gewerkt om de vloer weer in optimale conditie te 

brengen. Dit werd gedaan door de firma Biemans uit Boerdonk onder 

toeziend oog van Maarten Verbruggen van de technische commissie 

met wie ik kort sprak. 
 

De grote zaal in zijn huidige vorm is gebouwd in 2003. De vloer van de 

sporthal werd vernieuwd en de oude werd door het gemeente-

bestuur geschonken aan De Kersenplukkers. Deze vloer is destijds  

gelegd door vrijwilligers, niet alleen in de grote, maar ook in de kleine 

zaal. Jaarlijks werd onderhoud uitgevoerd door een gespecialiseerd 

bedrijf maar dat bestond op een gegeven moment niet meer. Daar-

door werden steeds meer storende onregelmatigheden geconsta-

teerd waar, met name de dansgroepen, veel last van hadden. Er is 

toen hard gezocht naar een ander bedrijf om het onderhoud op zich 

te nemen en dat is de firma Biemans uit Boerdonk geworden. 
 

Wat is er nu gebeurd? 

Allereerst moest de grote zaal helemaal leeg worden 

gemaakt en dat is gedaan door de bestuursleden. 

Het echte onderhoud begon met het opspannen van de vloer. Daar-

na zijn er nieuwe spanveren bijgeplaatst aan alle zijkanten om de 

vloer strak te maken. Als volgende stap werd de vloer drie keer  

geschuurd van grof naar fijn en ingewassen met een mengsel van 

lijm en het fijnste overgebleven schuurstof zodat ook de fijne naadjes 

nog dichtgingen. Tot slot werd de lijmlaag nog licht afgeschuurd en 

werden drie laklagen aangebracht. 

De vloer is nu weer in optimale conditie en zal dat de komende jaren, 

door het geplande periodieke onderhoud, ook blijven. Als afronding 

van dit project hebben de bestuursleden de zaal weer perfect  

ingericht. 
 

Als we straks weer in De Vliegert mogen komen kunt u allemaal van 

het prachtige eindresultaat genieten. En dat is hopelijk heel snel. 
 

Tekst: Cor Vreven 
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Bewegen en quizzen: een interessante combinatie 
 

In de vorige editie van Het Nieuws Bulletin schreef onze voorzitter al hoe 

belangrijk het is om in deze tijd van stilzitten te gaan bewegen, want 

rust roest. De activiteitencommissie is gevraagd of hier iets aan gedaan 

kan worden en die heeft een hulpmiddel bedacht om bewegen te  

stimuleren. 

 

Dat hulpmiddel is om, alleen of met je partner of in 

een groepje, je eigen dorp op een andere manier te gaan bekijken. 

Het kan zoals het jou het beste uitkomt: te voet, met de fiets, de rollator 

of de scoot-mobiel. Ga op pad in je eigen Mierlo en geef je ogen goed 

de kost. Beantwoordt onderstaande vragen en onder diegenen die de 

vragen allemaal goed hebben wordt een mooie prijs verloot. 

 

1 Hoeveel raampjes heeft het kapelletje aan de Bekelaar? 

2 Wat is de kleur van het hekje in Julianastraat 10? 

3 Hoeveel lindebomen staan er tegen de kerkhofmuur aan de 

westzijde? 

4 Hoe heet deze straat? 

5 Hoeveel klokken heeft het carillon bij het voormalige gemeente-

huis? 

6    Hoeveel Franse lelies staan er in het plateel boven de oude  

 Patronaatingang? 

7 Wat is er zo bijzonder langs het huis van Linde 1? 

8 Wat valt er op aan Kerkstraat 16? 

9 Wat is er te koop in het pand Loeswijk 20? 

10 Wat voor dier zie je boven de deur van Vesperstraat 21? 

11 Wat staat er boven het raam van Marktstraat 29? 

12 Wat staat er op de schoorsteenkap van Langenakker 8? 

13 Hoeveel oude eikenbomen staan er in de cirkel van de Weijer

(wérreke)? 

14 Hoeveel strikken hangen er aan de staart van het Vliegert-logo

(op ons clubgebouw)? 

15 Hoeveel treden, zonder bordes, heeft het oude raadhuis? 

16  Wat is de naam van het huis op Oudven 1?                ⟹ ⟹  
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17 Wat is de naam van het huis Burg. Verheugtstraat 1? 

18 Wat is er te koop op Hertenkampstraat 24? 

19 Welke kleur heeft de voordeur van Haakakker 41? 

      20    Wat staat er op de gevel van Knippekamp 7 boven de voor-  

    deur? 
 

Het vraagnummer en het antwoord moeten bij elkaar passen. 

Stop de oplossing in een gesloten envelop en vermeld daarop: t.a.v. 

de activiteitencommissie. U kunt deze envelop inleveren in de brieven-

bus van De Vliegert. Zorg dat je naam, adres en telefoonnummer bij 

de oplossing zijn vermeld. 
 

Als je prijs hebt word je persoonlijk benaderd. 
 

Tekst: Cor Lijten 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht van de Jokerclub 

 

Als gevolg van de huidige levensregels is het helaas nog niet mogelijk 

om onze clubmiddag te hervatten. 

 

We hopen dat hier in de komende tijd verandering in gaat komen en 

dat we weer gezellig met elkaar de jokerstrijd aan kunnen gaan. Tot 

het zover is wensen wij jullie alle goeds en vooral  

BLIJF GEZOND.  

Wij missen jullie. 

 

Groetjes, 

Wies en Jean.  
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  Gedicht over Mijn Lief 
 

  Een dag zonder jou 

  is een dag zonder bloemen. 

  Een dag zonder jou 

  kun je geen dag meer noemen. 

  Een dag zonder jou 

  is een dag zonder licht. 

  En daarom is zo een dag geen gezicht. 
 

  Het huis is leeg en koud 

  als ik je stem niet meer hoor. 

  De tafel, stoelen en het bed, 

  het stelt geen moer meer voor. 

  Een boom zonder takken, 

  een hemel zonder blauw. 

  Mijn lief, dat is een dag zonder jou. 
 

  Ties van Heugten 

Bijdragen gevraagd 
 

Enige tijd geleden heeft de redactie u opgeroepen om eigen  

gedichten aan te leveren. En ja, af en toe ontvingen we mooie ge-

dichten waarvan we u deelgenoot hebben kunnen maken. Ook dit 

keer weer: een heel mooi gedicht van Ties van Heugten. 
 

Maar nu is alles anders en biedt zich een mooie gelegenheid aan 

om bij de redactie ook andere teksten aan te leveren zoals  

verhaaltjes, versjes, puzzels, quizzen of wat dan ook. Dit keer  

ontvingen we een leuk stukje over lopen door Will v.d. Boogaard en 

een beweeg/quiz-artikel van de activiteitencommissie. 

De redactie hoopt dat deze stukjes u inspireren om ook een  

bijdrage aan ons Nieuws Bulletin te leveren. Het is makkelijker dan u 

denkt, iedereen kan het. De redactie is graag bereid u hierbij te  

helpen. U kunt uw bijdrage mailen naar redactie@kersenplukkers.nl 

mailto:redactie@kersenplukkers.nl
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Mierlo helpt Mierlo 
 

De groep 'Mierlo helpt Mierlo' wil 

graag mensen die geen internet 

hebben helpen via de telefoon.  

Zij kunnen zo hun hulpvraag laten 

koppelen aan een hulpgever.  

Dit kan op/in 
 

  werkdagen van 9.00 - 10.00 uur 

  Fleur Loonen: 06 -1363 3236  
 

  werkdagen van10.00 -11.00 uur 

  Nieke de Rooij: 06 -1360 1840  
 

  werkdagen van16.00 -17.00 uur 

  Marjo van Wouden: 06 - 5047 4465  
 

  werkdagen van 20.00 - 21.00 uur 

  Lia van Heugten: 06 - 8159 6762  
 

  het weekend van 11.00 -12.00 uur 

  Marjan Donkers: 06 - 2208 8174  

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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Lopen 
 

Jezelf verplaatsen zonder hulpmiddel noemen we meestal lopen. 

Maar er zijn veel andere woorden waarmee je kunt aangeven om van 

je plek af te komen. We gaan in dit artikel een aantal van die loopva-

rianten de revue laten passeren. 
 

Je staat er niet zo bij stil maar gaandeweg kom je er toch achter hoe 

fijn en gemakkelijk het is als je nog kunt lopen. Het mooie weer houdt 

aan dus kan ik eigenlijk wel naar het dorp wandelen, zo op mijn  

gemak want ik heb tijd genoeg. 
 

Het eerste wat mij opvalt als ik de hoek om kom is het 

opstootje. Ik schuifel ook mee want wat het ook is, ik 

wil het zien. 
 

Mmm, voor mij is het niet interessant dus ik slenter ver-

der het dorp in. Je merkt dat het vakantietijd is want 

er is genoeg te zien. Er zijn veel vakantiegangers en 

dat spekt toch de gemeentekas, en daar zijn wij met 

zijn allen weer goed mee, denk ik zo. Maar dat kan ik 

ook mis hebben natuurlijk, de wens is de vader van 

de gedachte. 
 

Meteen zie ik een bekende. Liep die een paar jaar 

eerder niet met alle marsen mee? Het was bijna een snelwandelaar, 

wat had die altijd een vaart zeg, om jaloers op te worden. Het zal voor 

hem toch ook moeilijk zijn om nu met een rollator op pad te gaan. Het 

gaat nu voetje voor voetje. 
 

Verder maar weer. Kan ik meteen boodschappen doen maar als ik 

me omdraai voor een karretje zie ik mijn buuf op me afkomen met een 

kleinkind dat dansend en hinkelend aan de hand meeloopt. Zo, jij boft 

dat je haar zo mee kunt nemen, zeg ik tegen haar. Dat moet ik wel 

zegt ze. Die sluipt gewoon weg en dan heb ik ze nog niet te pakken. 

We liepen nog wat verder te kletsen en gingen ieder onze kant op. 
 

Hollend wordt ik ingehaald door wat schooljeugd die wat ongedurig 

kijkt waarom ik zo langzaam ben. Tja, ik ben geen twintig meer dus 

stap voor stap ga ik verder. Laat ik maar gewoon verder gaan en niet 

als een slaapwandelaar de winkels binnenstappen.    ⟹ ⟹  
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Je zou het niet zeggen maar volgens mij heb ik al een heel stuk gelo-

pen. Oppassen nu, ik zou nog bijna struikelen. Ik sjok op huis aan en 

ondertussen denk ik aan onze kinderen. 
 

Je zag ze meestal in een flits, altijd hardlopen, nooit dat langzame. 

Maar gaandeweg ruik ik de koffie al en bind de kuierlatten onder  

zodat ik weer snel thuis ben. 
 

Hèhè, de voetjes omhoog, want we moeten er zuinig op zijn. Ze moe-

ten zo lang mogelijk mee. 
 

Will v.d. Boogaard 

 

Tijdverdrijf 
 

Leven in een nieuwe werkelijkheid, dat is wat we allemaal dagelijks 

ervaren. Na een wel heel strenge periode laat de overheid de teugels 

nu weer een beetje vieren, maar waakzaamheid blijft geboden. Met 

name in het begin van het coronatijdperk sloeg bij veel mensen de 

verveling toe: wat moet ik met al die tijd, vaak zonder bezoek. Er zijn 

veel creatieve ideeën ontstaan, maar ook traditionele bezigheden 

kwamen weer in trek: legpuzzels waren niet aan te slepen. Maar toch 

zijn er weer gelegd en het resultaat geeft altijd veel voldoening 

 

 

Bij het leggen van legpuzzels is  

passen en meten het devies.  

Maar hier begint het al op te 

schieten … 

 

 

 

… en dan eindelijk dat laatste  

stukje. 

 

Tekst en foto’s: Cor Vreven 
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     Overleden 
 

  

 Mevr. G. Donders                  2019 

 Mevr. G. Kuijpers - Truijen    19 jan 2020 

 Mevr. A. de Kok      20 apr 2020 

 Dhr. H.J. van Hoof        30 apr 2020  

 Mevr. A.G.M. v.d. Vleuten - Lenssen  26 mei 2020 

 

       Wij wensen de naasten en familie van de overledenen veel     

 sterkte toe. 

 

                                  Wandeldata 

 
 

 In de komende periode gaan we tot 

 nader order niet gezamenlijk  

 wandelen. 

 

 

  

 

Vergaderdata 
 

 Activiteitencommissie    10  juni 2020 

 Bestuur Kersenplukkers    16  juni 2020 

 Bestuur Kersenplukkers    21  juli  2020 
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Geen nieuwe Leden 

 

 

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 29 juni 2020. 

 

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

ingestuurde teksten kunnen niet worden geplaatst.  

Ouderenadvies 
 

Senioren in Geldrop en Mierlo kunnen voor vragen en advies de 

cliëntondersteuners en ouderenadviseurs bereiken via 

tel.  06 -1394 6383. 
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Bridgeopgave 

 

De themamiddagen Bridge leveren nog wel even stof voor wat denk-

werk. Zeker voor al die bridgers die er niet bij waren.  

 

Het N-Z paar heeft 2SA geboden, niemand kwetsbaar. Leider is Zuid 

en de uitkomst is Ha H. De leider speelt de 3 in Noord, Oost legt de 8 

(seint aan) en de leider speelt zelf de 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen: Hoeveel vaste slagen heeft dit spel? Is het spel zo hopeloos 

als het lijkt? Kan de ruitenkleur worden ontwikkeld? Moet er een ander 

speelplan worden gemaakt? Welke kansen biedt dit spel nog meer? 

 

Oplossing vorige opgave: De klaverenkleur kan worden vrijgetroefd. 

Hiervoor liggen genoeg entrees in Zuid, de twee hoge ruiten meege-

teld. Troef kleine klaveren in bij Noord totdat ze vrij zijn. 6R wordt ge-

maakt tenzij de klaveren extreem tegen zit. 

 

Tekst & Afbeelding: Arno Buij 
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Klusjesdienst: ook nu voor u beschikbaar 
 

Zoals voor de meesten van u wel bekend is hebben wij bij De Ker-

senplukkers een echte Klusjesdienst. Want je zult het zelf maar niet 

kunnen en geen kinderen of vrienden hebben die kunnen helpen. 

Of je hebt er het goede gereedschap niet voor. Wij kunnen u heel 

vaak wel uit de nood helpen. 

 

Het gaat soms om kleine dingen zoals een stekker aan een elektrici-

teitsdraad zetten, een lamp, schilderij of droogrekje ophangen, de 

TV of videorecorder afstellen tot en met een lekkende kraan repare-

ren. Dat kunnen we allemaal voor u in orde maken. We doen echter 

geen tuinonderhoud of verbouwingen. 

 

U kunt een beroep op ons doen, ook nu 

Ook nu De Vliegert gesloten is kunnen klusjes worden aangemeld. 

Dit kan op werkdagen via de receptie, tel. 0492 - 66 34 36. 

Als u een klusje hebt doorgegeven wordt bekeken of we de klus 

aankunnen. Als dat niet zo is geven we advies hoe het wel zou kun-

nen. Als we het klusje wel kunnen klaren wordt u gebeld door een 

vrijwilliger voor een afspraak. 

 

Kosten 

Voor een klusje van maximaal 1½ uur bedragen de kosten € 3,-, ex-

clusief aanschaf van materiaal. Duurt een 

klusje langer dan wordt voor de volgende 

1½ uur ook € 3,- in rekening gebracht.  

Knippen van een heg of snoeien van een 

struik kost € 6,-. 

 

De Klusjesdienst werkt in Mierlo voor ouderen 

en voor mensen met een beperking. Je 

hoeft geen lid te zijn van De Kersenplukkers. 

Een team van ongeveer tien senioren-vrijwilligers voert de klusjes uit. 

Elk teamlid beschikt over een legitimatiebewijs van de Klusjesdienst. 
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De Kersenplukkers online (2) 
 

In het vorige artikel ging het over de website en facebookpagina van 

De Kersenplukkers in het algemeen. Deze keer wat meer informatie 

over het fotoboek en het prikbord.  

 

Foto's kunnen we op allerlei manieren met elkaar delen. De sociale 

media zoals Facebook en Whatsapp liggen dan voor de hand. Foto's 

die hier worden gedeeld komen bij een bepaalde doelgroep terecht. 

Bij Facebook is dat doorgaans de eigen vriendengroep, bij Whatsapp 

zijn het alleen de gekozen contactpersonen. 

 

Een heel andere categorie is een fotoserie die hoort bij een evene-

ment van de vereniging. Het is dan leuker als iedereen die zo'n foto-

serie wil zien er gemakkelijk bij kan. Voor zoiets biedt een website vaak 

plaats aan een fotoboek. De website van De Kersenplukkers heeft ook 

zo'n fotoboek. U vindt het door eerst naar onze website te gaan, hetzij 

via Google door op Kersenplukkers te zoeken, of door direct naar de 

website www.kersenplukkers.nl te gaan. U ziet dan rechts van het wel-

komstbericht een menu met daarin de knop Fotoboek. Op een tablet 

of smartphone kan dat menu ook onder het welkomstbericht staan. 

Als u op de knop drukt verschijnt de webpagina met de foto's.  

 

Eenmaal op de goede pagina wijst het zich vanzelf. Verkleinde voor-

beelden van elke fotoserie staan op een rij. De titel boven elke rij 

geeft aan van welk evenement de serie is. Door te klikken op een foto 

krijgt u de grote versie ervan te zien. Onder de foto staan knoppen 

waarmee u verder kunt bladeren in de fotoserie. Op tablets en 

smartphones kunt u ook swipen (met de vinger over het scherm  

vegen) naar andere foto's. 

 

Een foto downloaden kan niet in iedere browser maar met Firefox kan 

het zeker wel. Als u de foto op volledig scherm zet met de knop links-

boven in de foto vindt u met de rechter muisknop een optie om hem 

op te slaan.  

 

Bovenaan rechts op de pagina fotoboek vindt u de knop      ⟹ ⟹  
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albums bekijken en aanbieden. Hier staat een gedetailleerde uitleg. 

Van het aanbieden van foto's die gemaakt zijn bij evenementen zal 

momenteel niet veel terecht komen om welbekende redenen. Mocht 

u echter een interessante fotoserie hebben die u wilt delen met be-

zoekers van de website dan kunt u die natuurlijk aanbieden.  

 

Het tweede onderwerp is het prikbord. U vindt de knop om er te  

komen in hetzelfde menu op de homepagina waar ook de knop voor 

het fotoboek staat.  

 

Het prikbord op de website is te vergelijken met een bord waar je de 

bekende gele briefjes kunt ophangen, zoals ze wel hangen in super-

markten en ontmoetingsruimten. Daarmee is het eigenlijk een soort 

Facebook voor iedereen. U kunt er mededelingen en opmerkingen 

plaatsen maar ook vragen stellen. Iedere bezoeker van de website 

kan die lezen en er op reageren.  

 

Toen het prikbord nog het gastenboek heette moest u er uw e‑mail-

adres vermelden om een bericht te kunnen plaatsen. Dat is nu niet 

meer nodig. Vermeld wel even uw naam of de afdeling dan wel acti-

viteit waar het bericht vandaan komt.  

 

Wat wel nog steeds nodig is: even de beveiligingscode van vier letters 

overtypen in het vakje onder 'voer de code in'. Dit wordt gevraagd 

omdat er ook computerprogrammaatjes zijn die proberen allerlei  

onzinberichten op dit soort pagina's te plaatsen. Meestal zijn die ech-

ter niet slim genoeg om de code te kunnen invullen.  

 

Als uw bericht succesvol is ontvangen komt het als nieuw geel briefje 

bovenaan te staan op het prikbord. Probeert u het maar eens uit. Het 

kost niets en het is wel leuk! 

 

Tekst: Arno Buij 

Webmaster/Redacteur 
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Samen Zingen 
 

En nog steeds wachten we op het startschot om weer te kunnen gaan 

zingen in De Vliegert. Maar wanneer dat zal komen weet niemand en 

ik denk dat we helaas toch nog even geduld moeten hebben. 
 

Dit betekent niet dat we stil hebben gezeten. 

Walter, de gitarist van Samen Zingen, kwam met de vraag of hij de 

liederenmappen in orde kon maken. Nou, dat mooie aanbod heb ik 

met twee handen aangegrepen want dit is ontzettend veel werk. Ik 

heb zelf al heel veel tijd in de mappen gestopt dus hier was ik erg blij 

mee. En Walter vond het fijn, want ja, coronatijd is binnenzitten, maar 

je moet je wel proberen te vermaken. 
 

En ik kan jullie meedelen dat hij erg zijn best heeft gedaan: ik moest 

maar liefst 1500 nieuwe kopieën maken. Gelukkig mocht ik dit op 

maandagmorgen doen in De Vliegert tijdens de aanwezigheid van 

het bestuur. En alles op veilige afstand. 
 

Walter zorgt op zijn beurt weer dat alles netjes in de hoezen en map-

pen komt zodat ze weer helemaal compleet zijn. Hulde aan Walter en 

we zullen zeker voor hem klappen als we weer starten; ik ben er in  

ieder geval erg blij mee. 
 

Verder heeft Anneke Coolen, ons oudste lid, een gedichtje gemaakt 

als antwoord op mijn gedichtje vorige keer in het Nieuws Bulletin. Heel 

lief en ik wil het dan ook graag delen met jullie. 
 

Dit leven zijn we niet gewend, 

maar aan alles komt een end. 

Hopelijk duurt het niet te lang, 

want ik houd meer van ons gezang. 

Anneke Coolen, 90 jaar. 
 

Heel veel gezongen groeten en vergeet niet je stem optimaal  

te houden. 
 

Maria v.d. Kimmenade, tel. 06 – 83 70 02 51 
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Nieuws van Canta Classica 
 

Onze vorige nieuwsbrief is per ongeluk in dit 

Nieuws Bulletin terechtgekomen. Onze excuses 

daarvoor. Alle Kersenplukkers sterkte in deze 

moeilijke tijd. Ook wij hebben een koorlid verloren en velen hebben 

individueel afscheid genomen van Ton de Kok.  

Helaas was zingen niet mogelijk. 
 

Heel abrupt hebben we alweer enkele maanden geleden kennis ge-

maakt met het Covid-19 virus. Dat heeft onze eigen wereld en speci-

fiek ons koor danig op zijn kop gezet. Wat in het begin lacherig en  

ongelovig werd afgedaan als een eenvoudig griepje werd een heuse 

pandemie. Wat de gevolgen kunnen zijn voor een koor werd onlangs 

duidelijk door de ervaring van het Amsterdams gemengd koor van 

130 leden. Hiervan zijn 102 leden met meer of mindere klachten  

geconfronteerd. Uiteindelijk zijn er tot nu toe vier doden. Willen wij die 

kant op? Ik denk het niet. Inmiddels is het Covid-19 virus stevig onder-

zocht en zijn er vervolgstappen genomen. Voorlopig blijft het proble-

matisch. Wij als bestuur zullen samen met onze landelijke vertegen-

woordigers de situatie kritisch volgen. 
 

Het Koornetwerk (hierin is ook LOVOK vertegenwoordigd) heeft actie 

genomen naar de minister toe en gewezen op de ontstane proble-

men met ouderenkoren. Tegen het advies van de minister in wordt 

koren door Koornetwerk ontraden om te repeteren. Wanneer en hoe 

we opstarten is nog niet bekend. 
 

We hopen op een serieuze oplossing voor alle groeps- en individuele 

activiteiten voor ouderen. Wij wensen iedereen sterkte toe onder het 

motto houdt er de moed maar in. Als Kersenplukkers staan we samen 

sterk. 
 

Tekst: Frans Sools 
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Ervaringen van ouderen in Corona-tijd 
 

Zal de wereld nooit meer hetzelfde zijn? Deze vraag heeft voor alle 

ouderen die in groepen bij elkaar komen en speciaal koorleden een 

nieuwe dimensie gekregen nu er berichten zijn over koren als super-

verspreiders van corona. Omdat veel koorleden in Nederland boven 

de 60 jaar zijn en in de risicogroep vallen, is de vraag naar hoe en 

wanneer koren weer bij elkaar mogen komen niet eenvoudig te  

beantwoorden. 
 

Van mijn ouders Tonnie en Frans Sools, beiden gepassioneerde koorle-

den, Tonnie als zangeres en Frans als voorzitter van Canta Classica, 

hoor ik de zorgen. Ik weet ook hoezeer zij genieten van het muziek 

maken en zingen en niet te vergeten 

van het samenzijn. Zij moeten, net als 

vele anderen, inleveren op een stuk 

kwaliteit van leven. 

De afgelopen tijd heeft het bescher-

men van de gezondheid van kwetsba-

ren vooropgestaan. De maatregelen 

die door de overheid zijn getroffen 

worden tot nu toe gemaakt door des-

kundigen. Voor ons, niet met ons. Dat is 

begrijpelijk in een noodsituatie waarin 

snel gehandeld moet worden om le-

vens te redden. Maar naarmate de 

crisis langer duurt, wordt de roep om 

breder en verder te kijken steeds  

groter. Volgens hoogleraar Tineke Abma wordt het hoog tijd dat naast 

deskundigen ook ouderen zelf een stem krijgen. Ervaringsverhalen van 

ouderen over het leven met corona worden daarom verzameld via 

de website https://wijencorona.nl/  
 

Nadenken over een betere toekomst 

Ouderen kunnen ook op een andere manier een belangrijke rol spe-

len, namelijk in het nadenken over hoe de toekomstige samenleving 

en hun persoonlijke leven er na corona uit zou moeten zien. Welke les-

sen kunnen zij trekken uit deze crisis, ook voor mogelijke  ⟹ ⟹  

https://wijencorona.nl/
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andere crises die de mensheid te wachten staan? Kunnen zij hier als 

individu en als samenleving ook beter uitkomen? Welke wereld willen 

zij nalaten aan hun kinderen en kleinkinderen en wat willen ze meene-

men naar de toekomst? Dit zijn vragen die we proberen te beant-

woorden met ons internationaal vergelijkend onderzoek naar toe-

komstbeelden van mensen met allerlei achtergronden. Dit onderzoek 

wordt geleid door de Universiteit Twente. 

 

Meedoen 

Dank aan De Kersenplukkers-leden die mee hebben gedaan met ons 

toekomstonderzoek! We waarderen hun inzet enorm. De eerste brie-

ven van mensen die daarvoor toestemming hebben gegeven zijn nu 

te lezen op www.utwente.nl/toekomstbrieven. We gaan de komende 

weken en maanden door met het verzamelen van brieven. Dus als u 

nog mee zou willen doen, graag! De link om mee te doen kunt u op 

de homepagina van www.kersenplukkers.nl vinden. 

De geschiedenis kent veel voorbeelden waarin de stem van vrouwen 

onderbelicht was. Maar in ons onderzoek zien we het omgekeerde. 

Daarom een speciale oproep aan mannen om mee te doen, zodat 

hun stem net zo goed vertegenwoordigd is als die van vrouwen! 
 

Tekst en illustratie: Anneke Sools, cultuurpsycholoog en als onderzoe-

ker verbonden aan de UT in Enschede 

Foto: De Twentse Courant Tubantia 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.utwente.nl/toekomstbrieven
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Nieuws uit de biljartzaal 
 

Overzicht 

Momenteel worden er langzaamaan weer activiteiten opgestart. Wat 

dat voor onze club betekent weten we nog niet precies. 1 September 

wordt vaak genoemd als startdatum voor activiteiten maar je kunt je 

voorstellen dat dat voor onze club niet eenvoudig zal zijn. Uitgaande 

van de 1,5 meter biljartsamenleving zullen er grotere afstanden tussen 

de stoelen moeten komen. Ook kunnen we niet meer allemaal tegelijk 

in de zaal. Dat betekent dat er hoogstens acht leden tegelijkertijd kun-

nen biljarten en dat er dan maximaal acht tot tien leden in de zaal 

kunnen zitten. De vraag is of alle vier biljarts gebruikt kunnen blijven 

worden omdat passeren tussen de biljarts vanwege de afstand veel 

discipline vereist. Ook zal er een goed reserveringssysteem moeten  

komen om iedereen de kans te geven recreatief te biljarten. Wim kijkt 

of dit via de website te realiseren is. 

Hygiëne 

Iedereen weet dat je regelmatig je handen moet wassen en hopelijk 

doet iedereen dat nu. Echter in het verleden (vóór het coronatijdperk) 

heb ik geconstateerd dat heel veel heren na het urineren zonder de 

handen te wassen zo weer naar buiten lopen. Een grove schatting is 

50%! Bij de dames weet ik het niet, ik mocht daar niet gaan kijken, 

maar ik hoop dat daar meer gewassen wordt. 

Oproep aan iedereen die het toilet gebruikt: was a.u.b. je handen na 

een toiletgang, zeker nu, na alle lessen van de Corona-ellende! 

Jaarvergadering 

De jaarvergadering moet nog worden gepland maar die planning 

hangt van veel externe factoren af. Ook in de 1,5 meter biljartmaat-

schappij is het nog een vraagteken hoe we dit kunnen realiseren. Het 

lijkt ons in elk geval geen optie om met 120 leden te videovergaderen. 

Lakens vervangen 

De kwaliteit van de biljartlakens is zodanig goed dat ze niet vervangen 

hoeven te worden en nog makkelijk een seizoen mee kunnen. Er is 

maar een gedeelte van het seizoen op de huidige lakens gespeeld en 

ook zal er in verhouding voorlopig minder op gebiljart worden i.v.m.  

de 1,5 meter maatregel.          ⟹ ⟹  
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Druk: Drukkerij Messerschmidt 

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is  

maandag 29 juni 2020. 

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 

Agenda dag datum aanvang 

 Alles  afgelast   

Competitie  

De Wedstrijd Leiding (WL) kijkt of er op kleine schaal wedstrijden kun-

nen worden georganiseerd. Mocht je vanwege je veiligheid nog niet 

mee willen spelen, geef dit dan tijdig door aan de WL. Het maakt het 

iets makkelijker voor hen. Gezien de beperkte capaciteit is het wel de 

vraag of de WL een programma rond kan krijgen. 

Stadsompetitie 

Op dit moment zien we nog geen openingen om de stadscompetitie 

hier te spelen. Binnen de huidige beperkte mogelijkheden geven we 

voorrang aan onze eigen leden. Ook weten we niet wat de plannen 

in Helmond zijn. Als er twee complete teams biljarten zitten er twaalf 

biljarters rond een biljarttafel en dat lijkt ons te veel. 

Biljartlessen 

Mogelijk kunnen er weer biljartlessen worden gegeven. Je kunt je on-

der voorbehoud inschrijven voor een serie van tien lessen. Deze lessen 

worden gegeven door onze betere biljarters. Mogelijke startdatum is 

14 september. De kosten zijn € 8,50 voor onze leden. Inschrijven kan 

via het publicatiebord of e-mail. 

Zomerreces 

Wij wensen iedereen veel plezier en mooi weer. We hebben nog nooit 

zoveel vrije tijd gehad. Geniet ervan! 

Website 

Kijk op onze website bcdevliegert.kersenplukkers.nl voor alle info en 

uitslagen. 

Bestuur Biljartclub 

mailto:bcdevliegert@kersenplukkers.nl
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