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Beste Kersenplukkers, 
 

Op de valreep, voor het verstrijken van de deadline ben 

ik dit voorwoord aan het schrijven. Marie-José is wegens 

ziekte verhinderd en daarmee valt mij de eer te beurt om 

dit in haar plaats te doen. Voor mij is dit geen maande-

lijkse activiteit, daarom moet ik er toch even goed voor 

gaan zitten om het nodige op papier te zetten. 
 

Zo langzamerhand begint er tempo te komen in het vaccineren tegen 

covid-19, onze leden zijn voornamelijk in die leeftijd dat ze al in aan-

merking zijn gekomen voor de vaccinatie of anders zullen ze naar ver-

wachting deze maand nog aan de beurt komen. 
 

Dat zal zeker voor de echte ouderen onder ons een geruststelling kun-

nen zijn en hopelijk zal het ertoe leiden dat we met zijn allen weer wat 

meer bewegingsvrijheid gaan krijgen. 
 

Wij als bestuur staan te popelen om De Vliegert weer open te stellen en 

hopen dat dan ook de activiteiten op gang kunnen komen, uiteraard 

met in achtneming van de dan nog gestelde beperkingen, maar het 

zal een feest zijn als we elkaar weer onbevreesd kunnen ontmoeten in 

De Vliegert om gezellig samen een kopje koffie of iets anders te drinken 

en weer eens gezellig bij te kletsen. 
 

We gaan er daarbij dan van uit dat we weer op kunnen starten met 

onze activiteiten, waar we zo lang op hebben moeten wachten. 
 

Laten we hopen, dat er komende weken versoepeling komt van de 

beperkingen, dat de terrassen weer open mogen en ook de restau-

rants en de winkels maar uiteraard zeker ook De Vliegert normaal open 

kunnen gaan. Binnenkort zal hierover weer meer duidelijk worden ge-

geven. 
 

Vanaf hier wens ik Marie-José namens ons allen van harte beterschap 

en hopelijk zal zij in het komende Nieuws Bulletin weer het woord tot 

jullie kunnen richten. 
 

Ondertussen blijf allemaal gezond en geniet van het lenteweer. 

Vriendelijke groeten, Joop van Zwet, secretaris 
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Samen zingen 

 

Het is zondagmiddag 18 april, het weer is best zacht dus heerlijk om te 

fietsen, wat ik hierna ook ga doen, maar eerst een stukje schrijven voor 

het Nieuws Bulletin van De Kersenplukkers. 

 

Pasen is alweer twee weken geleden en de eieren zijn onderhand wel 

op, zowel de gekookte als de chocolade. Goed voor de coronakilo’s. 

Ook zullen al velen van ons in ieder geval het eerste vaccin hebben 

gehad. En wachten we op het verlossende zinnetje: we mogen weer 

naar De Vliegert. Maar helaas, het is nog niet in zicht, ik denk dat het 

nog wel even duurt, maar we houden vol. 

 

Er zijn op dit moment twee dingen waar ik heel, maar dan ook heel erg 

naar verlang, n.l. knuffelen en jullie weer zien om samen te zingen. Maar 

zoals ik al eerder heb geschreven, soms ben ik bang dat het te lang 

duurt en daarom mensen het af laten weten, maar ik hoop echt dat dit 

niet gaat gebeuren. 

 

In ieder geval ik heb er nog steeds zin in en de liedjesmappen, hele-

maal in orde gebracht door onze gitarist Walter, wat we zeker niet mo-

gen vergeten, staan netjes te wachten in de kast. 

 

Samen zingers, hou nog even vol, en zorg ervoor, dat je tot het groen 

licht komt, er toch iets leuks van maakt, dan hoop ik iedereen weer 

heel vlug te zien. 

 

En niet vergeten om je stem optimaal te houden, word je vrolijk van. 

 

Veel gezongen groeten van, 

Maria v.d. Kimmenade. 
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Mijmeringen 
 

De een noemt het een memory box maar ik ga gewoon voor een  

herinneringdoos. 
 

Boven op de kast staat hij en er zit van alles in, en als ik dan weer eens 

een sentimentele bui heb dan haal ik hem omlaag, en duik er weer 

eens een keertje in. Er zit werkelijk van alles in, maar er kan nog meer bij 

wat hopelijk ook gebeurt.  
 

Zo zie ik bonnen liggen, voedselbonnen, en ik denk dat de meeste die 

nog wel kennen, zelf weet ik het niet want ik ben van na de oorlog. Ik 

bewaar ze goed, ze zijn me dierbaar, ik heb ze gekregen van mijn  

ouders, en dus horen ze in de doos. 
 

Er zitten ook nog enkele zeer oude foto’s in met mijn opa en oma en 

de rest eromheen verzameld. En nog zo wat kleine dingetjes waaron-

der mijn vlechtjes, o ja die ook. Ook 

zitten er poëziealbums in, het zijn er 

drie en als ik ze doorblader dan zie ik 

op de eerste bladzijden allemaal  

familie staan want die moesten als 

eerste, dat hoorde zo, tenminste bij 

ons. En dan zie ik familieleden en  

klasgenootjes waarvan er enkele niet 

meer onder ons zijn, en dat is heel 

jammer want ze zijn niet zo oud  

geworden. Mooie versjes staan erin 

en prachtige tekeningen, vooral van 

de juf, die moet toch gek zijn geworden van al die albums, want je liep 

erop zodat je ook een mooie tekening had, niet voor het versje van de 

juf, maar die tekening díe deed het hem. Tegenwoordig heet het 

vriendenboekje en toen ik mijn kleindochter een poëziealbum gaf wist 

ze niet wat ze ermee moest doen, want die vriendenboekjes zien er 

heel anders uit.  

Er komen ook foto’s in te staan zodat ze nog weet hoe die klasgenoot-

jes eruit zagen. Dan weet ze meer dan ik want die namen in die  

           ⟹  ⟹ 
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poëziealbums klinken wel bekend, maar ik weet niet meer hoe ze er 

uit zagen en dat is wel jammer. Eentje is nog niet vol, wie wil er in mijn  

poëziealbum schrijven met een mooie tekening?  
 

Fijne dag allemaal.  

Tekst: Will van den Boogaard 
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     Overleden 
 

 

 

  

 Mevr. M. van Berlo - Verhagen  13 mrt  2021 

 Dhr. A.G.A. Slegers    27 mrt  2021 

 Mevr. J. v.d. Zanden - v.d. Put    1 apr  2021 

 Dhr. P.H.M. v.d. Linden      2 apr  2021 

 Mevr. W. Onrust - Cortus     7 apr  2021 

 

       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      12  mei 2021 

 Bestuur Kersenplukkers    18  mei 2021 

 Activiteitencommissie        9  jun  2021 

 Bestuur Kersenplukkers    15  jun  2021  
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                                  Nieuwe Leden, 

 

 

  Dhr.  B.L.H. Goede  

  Mevr. J.M. Goede - Coolen 

 

   

   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 17 mei 2021. 

 

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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De toneelvereniging gaat weer van start 

 

Het einde van de coronapandemie is in zicht - zeggen ze! Maar of-

schoon veel verwachtingen rond dit ellendige virus en de bestrijding 

ervan niet uitkomen, blijven we positief en vertrouwen we over een 

paar maanden op een toekomst waarin we ons weer vrij kunnen be-

wegen. 

 

De toneelvereniging is niet stil blijven zitten. We zijn weer begonnen 

aan een nieuw toneelstuk. Net zoals zoveel mensen 'werken' onze le-

den thuis zolang De Vliegert gesloten is. Ze leren thuis alvast hun tekst, 

zodat we goed vooruit kunnen als we weer bij elkaar kunnen komen. 

De bedoeling is dat we volgend voorjaar een leuk stuk kunnen bren-

gen waarbij we weer eens lekker kunnen lachen en we u een gezelli-

ge avond kunnen bezorgen. Daar bent u na die coronatijd wel aan 

toe. Om u over het stuk niet helemaal in het ongewisse te laten lich-

ten we het toneelgordijn een beetje op voor een korte inhoud. 

 

Oma heeft de eerste prijs gewonnen met de oplossing van een puz-

zel. Ze krijgt een week vakantie in een stacaravan op de Veluwe. Het 

hele gezin gaat mee. Het is van gegoede komaf, maar ze hebben 

nog nooit gekampeerd. Dat geeft de nodige problemen. Als buren 

ontmoeten ze een gezin van 'de kouwe grond' voor wie het verblijf op 

een camping de gewoonste zaak van de wereld is. Het contact le-

vert uiteraard hilarische toestanden op. 

 

We weten nu al zeker dat u er van zult genieten. We zullen u nog in-

formeren over de data waarop we dit toneelstuk volgend jaar zullen 

spelen, de kaartverkoop enz. Blijf gezond en blijf lachen, want anders 

maakt u het niet mee. 

 

Tekst: Joop de Koning  
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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 - 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 be-

oordeel je dat? Hier is deel 3 van dit onderwerp. 

 

NZ heeft 2H geboden. Leider is Zuid en de uitkomst is Sch B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen:  

 

1 - Hoe zijn NZ in een harten contract beland met 7 troeven? 
 

2 - Hoeveel verliezers heeft het spel van NZ? 
 

3 - De kans is groot dat van Ru H en Kl H er een gemaakt wordt. Maar 

hoe kom je aan de ontbrekende slag? 

 
 

 

 

  

              ⟹  ⟹ 
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Oplossing vorige opgave (april):  

 

1 - N kan de vijfkaart Ha niet direct duidelijk maken. Waarschijnlijk is 

het hartenbod 2H geweest na 1Sch van W en de opening 1Kl van Z. 

Dat Z gepast heeft op 2H is meer geluk dan wijsheid. 

 

2 - Het spel telt vanuit Noord gerekend, drie schoppen-, nul harten-, 

twee ruiten- en een klaverenverliezer, totaal 6. 

 

3 - Omdat nu de korte kant van de troef in Z ligt kun je een extra slag 

maken (Ha 3) door een kleine ruiten te troeven in Z. In de opgave van 

maart lag het andersom. De lange kant van de troef lag bij de kleur 

die je kon introeven. Dat levert geen extra slag op. 

 
 

Tekst & Afbeeldingen: Arno Buij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*  *  *  *  * 
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Nieuws uit de biljartzaal 
 

Het grootste nieuws is nog steeds dat er weinig nieuws is 

Iedereen weet ondertussen dat we beter niet kunnen gaan biljarten in 

De Vliegert. Sterker nog: het is gesloten. Dit was het nieuws van ruim 

een jaar geleden en geldt nog steeds. Ondertussen zijn er een aantal 

van ons voor de eerste maal gevaccineerd en klinken er voorzichtige 

geluiden dat we de komende maanden beter nieuws kunnen ver-

wachten.  

Nog steeds is de vraag: wanneer gaat het weer open? 

Voor de voorspeller was er een fles wijn beschikbaar gesteld, voor het 

voorspellen van de opening. Omdat dit zo lang duurde en wijn ook 

slecht kan worden heb ik deze persoonlijk dan maar pastoor gemaakt 

om me een beetje te troosten met deze trieste situatie. Ik moet zeg-

gen het heeft een beetje geholpen.  

Lentetoernooi 

Het is wel lente, maar het lentetoernooi moeten we tot onze spijt voor 

de tweede maal schrappen. We hopen wel dat dit de laatste keer is 

en we het in 2022 wel kunnen organiseren. 

Jaarvergadering 

We kijken wanneer en ook hoe we deze belangrijke vergadering weer 

kunnen organiseren. 

Competitie 

Laten we eens optimistisch zijn en een start plannen op 30 augustus. 

Wat zou dat fijn zijn als dit uit mocht komen. Een beetje dromen mag 

toch wel. 

Biljartlessen 

Misschien kunnen in september de biljartlessen weer plaatsvinden. Kun 

je je weer inschrijven voor een 10-tal lessen gegeven door onze betere 

biljarters.  

Tot slot 

Je ziet wel. We zijn net als de regering. We vertellen vandaag wat alle-

maal 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,     E-mail:  biljartclub@kersenplukkers.nl  

mailto:biljartclub@kersenplukkers.nl
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Druk: Drukkerij Messerschmidt 

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is  

Maandag 17 mei 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 

Agenda dag datum aanvang 
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