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Beste Kersenplukkers,
Gelukkig ben ik weer van de partij. Dank aan Joop die
vorige maand mijn taak heeft overgenomen.
Ik heb gelukkig corona overwonnen. Ook dank voor de
vele lieve reacties die ik van jullie kreeg.
Nu nog een beetje revalideren met mijn nieuwe heup
en dan is alles weer oké. Wel word ik een beetje boos,
als mensen zeggen: "ach het is maar een griepje", ik weet wel beter!
Dus mensen blijf alert wat betreft de maatregelen en laat je vaccineren, dan mogen we snel weer meer. Zelfs open bij De Vliegert, want
dat willen we toch allemaal zo graag. We gaan dat komende vergadering bespreken en als er nieuwe ontwikkelingen zijn, horen jullie dat
heel snel.
Annie van Hoof heeft na vele jaren trouwe dienst,
afscheid genomen van het rondbrengen van ons
bulletin. Heel veel jaren heeft ze dat gedaan. Zij
gaat verhuizen naar Asten. Annie vanaf deze plek
heel hartelijk dank voor jouw goede zorgen en veel
geluk, gezondheid en plezier in Asten. Maar we zien
je vast nog wel bij ons. Succes.
Het is erg belangrijk voor onze vereniging dat er nieuwe mensen bij
komen. Inmiddels zijn er toch een aantal afgevallen, door overlijden of
door verhuizingen of een andere reden. Dus een taak voor iedereen
om vrienden, familie of buren warm te maken voor onze prachtige
vereniging. Er zijn ook voor jongeren, vanaf 50 jaar, leuke dingen te
doen. En ik weet dat die nog moeten werken, maar we kunnen altijd
kijken of we op de avonden meer open kunnen als daar animo voor is.
Dus mensen, doe je best!
Ik hoop dat we een mooie zomer tegemoet gaan en weer gewoon
kunnen leven zoals voorheen, met veel sociale contacten en
fijne activiteiten in onze Vliegert.
Vriendelijke groeten, Marie José van de Kimmenade, voorzitter
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The Black Cherry Dancers
Hallo lieve leden van The Black Cherry Dancers. Als bestuur zaten we bij
elkaar, zoekend naar een manier om toch contact met jullie te hebben
en te houden. Want we missen jullie enorm, en samen dansen in een
grote groep zit er nog even niet in.
De langste tijd, van het stilzitten, is wel voorbij. We hopen dat jullie niet
zijn vastgeroest? Dus om jullie soepel op de dansvloer terug te zien,
volgen hier een aantal oefeningen. Terug te vinden op YouTube:
When the grass grows
Blame it on your heart
Codigo
The Picture
Black coffee
Mocht iemand behoefte hebben aan hulp hierbij of gewoon zin in
koffie en een praatje dan zijn jullie van harte welkom bij Annelies, Ricky
of Ine.

Bel voor een afspraak: Annelies: 06-11136349,
Ricky: 06-22201682, Ine: 06-13448385.

Een foto uit
de oude doos
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Korte Berichten
Samen veilig bankieren
Of je nu 30 bent of 75, fraude kent geen leeftijdsgrenzen. Echter merken we dat met name senioren behoefte hebben aan informatie over veilig bankieren en zo lang
mogelijk zelfstandig bankieren. Tijd voor actie dus. Rabobank heeft
speciaal voor senioren een film en brochure ontwikkeld. In een voorlichtingsfilm over veilig bankieren zetten we de meest voorkomende
vormen van fraude op een rij. In deze film leggen onze adviseurs uit
hoe je de verschillende vormen van fraude kunt herkennen en wat je
kan doen om dit te voorkomen. Deze film is te bekijken op
rabo.nl/oostbrabant/veilig-bankieren.
Rijbewijskeuringen CBR in Mierlo
Een medische keuring voor het verlengen van uw
rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent
of wanneer u een groot rijbewijs (C/D/E) gaat
halen of vernieuwen, of wanneer u om medische
reden een arts moet bezoeken van het CBR.
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Praktijk
aan Huis op dinsdag 1 juni medisch laten keuren voor de verlenging
van hun rijbewijs. Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00. Een
afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg: via
onze website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 300.
Mijn Huis Past
In onze uitgave van maart jl. berichtten we u over het
project Mijn Huis Past dat uitgevoerd wordt door
Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo. Het is nu zo ver
dat de eerste woonchecks gaan plaatsvinden.
Het begin wordt gemaakt in de Geldropse wijk de
Akert. Meer informatie kunt u vinden op de website:
www.mijnhuispast.nl/geldrop-mierlo.
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⟹ ⟹

De Vliegert nog gesloten
Sinds 15 december jl. is De Vliegert gesloten.
Zodra daar verandering in komt kunt u dat als eerste zien op
www.kersenplukkers.nl.
We wachten af wanneer verenigingsgebouwen weer open mogen.
Verhoging consumptieprijzen
Zodra de bar van De Vliegert open gaat zullen nieuwe tarieven gelden voor de consumpties. De inkoopprijzen zijn gestegen, deze stijging
wordt doorberekend maar ook wordt de opslag licht verhoogd om
de verliezen door de coronaperiode enigszins te compenseren.
Om een indicatie te geven zullen de goedkope dranken zoals koffie
en thee € 0,10 duurder worden en de duurdere dranken zoals sterke
drank € 0,20 in prijs worden verhoogd. Ook voor de snacks zullen dergelijke prijsverhogingen gelden.
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Overleden

Mevr. J.M. Schiebroek - v.d. Heijden
Dhr. P.Paulissen
Dhr. J. Meulendijks
Mevr. A.M. v.d. Boogaard - v.d. Ven
Mevr. A. van Oefel - v.d. Broek
Dhr. W. v.d. Mortel

3 juli 2020
23 apr 2021
28 apr 2021
28 apr 2021
12 mei 2021

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

Vergaderdata
Activiteitencommissie
Bestuur Kersenplukkers
Bestuur Kersenplukkers

Wandeldata
In de komende periode gaan we tot
nader order niet gezamenlijk
wandelen.
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9 jun 2021
15 jun 2021
20 juli 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 21 juni 2021.
U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl. Te laat
ingestuurde teksten kunnen niet worden geplaatst.
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Mijmeringen
Zomer, geen slechte winter gehad maar we verlangen allemaal naar
de zomer.
Het licht is anders, de warmte is heerlijk weldadig en de mensen zijn
ook heel anders, veel opgewekter en kijken opgeruimd om zich heen.
Zo zit ik op een benkske te genieten van het
gefilterde zonnetje onder enkele bumkes als er
een fietser langs komt, en een beetje overmoedig
roep ik goeiedag want het zonnetje heeft mij ook
in zijn greep. Hij kijkt een beetje gestoord terug en
fietst verder, misschien wel denkend wat moet ze.
Ik moet dus niks maar de zon schijnt en ja, goeie
zin. Enkele stelletjes komen er ook langs gefietst en
er wordt luidruchtig hallooo geroepen, 't is echt
gezellig zo, zijn zeker Mierlose mensen. Dan komt
er weer iemand en voor ik het weet zeg ik "dag meneer, mooi weer
weer he meneer" en ook hij fietst lachend verder. Ik moet toch oppassen wat ik zeg want, stel dat er eentje afstapt en denkt, hé díe is leuk?
Ik heb al een vlam, wat moet ik met nog eentje? Dus maar weer op
mijn fiets gestapt en weer verder naar het dorp, en als je een beetje
rondkijkt dan kan je zo je avondeten ook nog bij elkaar sprokkelen.
Eens kijken, aardappelen bij deze boer, asperges bij die andere, en
als ik daar nu langs ga kunnen we aardbeien als toetje nemen, en
een doosje met eieren voor de uitsmijter van morgen. Niet gek voor
een rondje Mierlo. En zo rijd ik langzaam verder, ik val nog net niet
om, en mijmerend beland ik in vroegere tijden. Ik zal denk ik een jaar
of 4-5 zijn geweest toen ik mijn moeder wilde helpen met de tuin, we
hadden besjes en bloemen staan en daar was ze erg scheutig mee,
vooral met de bloemen, die kwamen allemaal op het plankje te
staan voor het beeldje van Maria, mijn moeder had iets met Maria. En
de besjes daar plukte ze om de paar dagen een mandje van vol en
het mandje stond er altijd bij. Toen op een warme dag besloot ik dus
om te helpen en had het druk met plukken, trots liet ik al die besjes
zien die in het mandje zaten. Ik snapte niet waarom ze niet blij was
dat ik zo goed mijn best had gedaan in die warme zon, ik had zo hard
gewerkt. Heel veel later begreep ik het pas, we hebben de hele
⟹ ⟹
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zomer geen bloem gezien, voor mij zagen de besjes en de bloemknopjes er het zelfde uit, en grinnikend kijk ik om me heen en, verdorie
ik ben te ver gereden, als ik nu hier links afsla en dan verder weer
naar............
Een fijne dag allemaal
Tekst: Will van den Boogaard

* * * * *

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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Bridgeopgave
Het thema is aftroeven. Haal je uit de troefkleur extra slagen?
Hoe beoordeel je dat? Hier is deel 4 van dit onderwerp.
NZ heeft 5Kl geboden. Leider is Zuid en de uitkomst is Ha A en H.

Vragen:
1 - Een manchebod in een lage kleur op 23 punten? Is dat goed geboden?
2 - Hoeveel verliezers heeft het spel van NZ?
3 - Na de uitkomst mag je nog maar 1 slag verliezen. Hoe pak je dit
aan?

Oplossing vorige opgave (mei):
1 - Het hartencontract met 7 troeven
kan tot stand zijn gekomen na een
informatiedoublet van Noord op
1Kl van West. Zuid springt dan naar
2Ha en daar blijft het bij.
⟹ ⟹
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2 - Het spel telt vanuit Zuid gerekend, nul schoppen-, nul harten-, drie
ruiten- en vier klaverenverliezers, totaal 7.
3 - We hebben gezien dat introevers extra slagen opleveren als ingetroefd kan worden aan de korte troefkant. Dat is Noord en het zou
alleen kunnen op de vierde klaveren. Dat gaat nooit lukken. Daarom
gaan we toch introeven aan de lange kant van de troef en wel op
schoppen. Na incasseren va de hoge schoppen levert de eerste introever (Ha 2) geen extra slag maar daarna liggen de troeven even
lang in Noord en Zuid. Nu levert introeven in Zuid wel een extra slag
op. Je moet daarvoor eerst oversteken met Ha 4 naar Ha B en troeft
vervolgens Sch 3 met Ha V in. Deze speelwijze wordt dummy reverse
genoemd. Je houdt hoge troeven over en kunt nog steeds voldoende troef trekken. Nu hoeft alleen Ru H of Kl H nog maar gemaakt te
worden en het contract is binnen. Zit de troefkleur tegen dan heb je
het in ieder geval geprobeerd.
Tekst & Afbeeldingen: Arno Buij

* * * * *
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Nieuws uit de biljartzaal
Het laatste nieuws
We zitten hierop te wachten, maar elke keer komt die deadline van
het Nieuws Bulletin weer voorbij zonder dat er grote veranderingen
zijn. Ja, de regering probeert wel langzaam zaken op te starten
omdat de cijfers de goede kant uit lijken te gaan, maar of wij daar iets
aan hebben hangt af van de volgende vraag:
Gaan seniorenverenigingen eerder open?
Omdat de meerderheid van deze groep als eerste ingeënt is, zouden
we redelijk safe weer in De Vliegert kunnen vertoeven. De begroeting
zou dan kunnen zijn: “ook ingeënt?” in plaats van: “goedendag”,
maar qua dranken alleen koffie en thee uit plastic bekertjes en ook
iedereen in zijn eigen 'bubbel' om kruisbestuivingen te voorkomen. De
Biljart-bubbel, de Rik-bubbel de Linedance-bubbel de Sjoel-bubbel de
Jas-bubbel en nog een paar. Zo wordt ons gebouw een bubbelvereniging. En wat als je naar een andere bubbel wilt? Daar zijn de gekleurde bubbelkaarten voor met kleuren die aangeven wat je wel en
niet mag. Oranje betekent 'Niet oversteken, alleen maar indien noodzakelijk en bij terugkeer 10 dagen thuis wachten'. Een gele kleur zou
dan betekenen: 'wel naar deze bubbel, maar heel goed uitkijken'. De
toilet-bubbel zou dan groen moeten zijn, maar wel goed handen wassen! Dan blijft er nog Rood: dat betekent dat we helemaal niet naar
binnen mogen en dat is wat de situatie nu is. Blijf lekker in je thuisbubbel. Kijk voor de bubbel-informatie op de website van de Kersenplukkers. Hier staat de informatie van onze bestuurs-bubbel. Misschien
krijgen we een voorsprong op de niet-senioren-bubbel!
Competitie
We houden nog even de 30e augustus vast. We blijven dromen. Wat
zou dat fijn zijn.
Biljartlessen
Misschien kunnen in september de biljartlessen weer plaatsvinden. kun
je je weer inschrijven voor een 10-tal lessen gegeven door onze betere
biljarters.
⟹ ⟹
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Tot slot
Je ziet wel. We zijn net als de regering. We vertellen vandaag wat allemaal zou kunnen als alles goed gaat. Laat ons hopen dat het ook een
beetje uit mag komen.
Als laatste wens ik iedereen een blijvend goede gezondheid en houd
moed, het einde komt in zicht!
Bestuur Biljartclub, Email: biljartclub@kersenplukkers.nl

Agenda

dag

datum

aanvang

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is
Maandag 21 juni 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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