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Beste Kersenplukkers,
Met pijn in mijn hart schrijf ik nu mijn voorwoord. Helaas is
er weer een lock down vanuit de regering uitgevaardigd.
Zoals de meesten wel weten zullen ook wij ons daar aan
moeten houden. Maar dat is wel noodzakelijk voor onze
gezondheid. En als iedereen zich hieraan houdt, dan is
een en ander des te eerder onder controle. Ik denk dat
ik hier niet veel over hoef uit te wijden en dat het wel duidelijk is.
Onlangs las ik een mooi stukje, dat ik graag met jullie wil delen en wat
nog allemaal wel kan. Wat is er momenteel niet afgelast?
Stukje wandelen, filmpje kijken, uitgebreid koken, spelletje spelen,
muziek luisteren, een boek lezen, (online) gamen, uitslapen, tijd voor
elkaar, lachen, zingen, dankbaar zijn en maximaal drie mensen ontvangen.
Genoeg hierover. Er wordt door de media al genoeg over verteld.
Ondanks alle moeilijkheden en beperkingen proberen wij toch zoveel
mogelijk te doen voor u, De Kersenplukkers. Momenteel zijn we weer
druk bezig met de ventilatie in ons gebouw. Gelukkig hebben we nu
iemand gevonden die misschien een goede oplossing heeft. Dat gaat
niet over één nacht ijs. Daar is meer voor nodig maar ik heb wel goede
hoop. We doen ons best en hopelijk krijgen we de gemeente hier ook
warm voor. Als we hier meer over weten zullen wij u in kennis stellen.
Nu is het daar een beetje te vroeg voor.
De redactie van het Nieuws Bulletin doet er alles aan om telkens weer
voor een lezenswaardig Nieuws Bulletin te zorgen. En dat valt niet mee
in deze tijd met weinig tot geen activiteiten en dus ook weinig informatie vanuit de vereniging. De redactie zou dit vervelende coronajaar
heel graag willen afsluiten met een knallend (kerst) nummer. In deze
uitgave van het Nieuws Bulletin doet zij een beroep op u allen. Geef
s.v.p. gehoor aan die oproep zodat veel lezers kunnen genieten van
uw bijdrage!
Rest mij u een mooie herfst toe te wensen en probeer te genieten, al is
dit soms erg moeilijk. Maar vooral: blijf gezond!
Met vriendelijke groet, Marie-José v.d. Kimmenade, voorzitter
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Laatste uitgave Nieuws Bulletin van 2020 ophanden
Ja inderdaad, de laatste uitgave van het Nieuws Bulletin van 2020
staat voor de deur. En wat zou het fijn zijn als dit een aansprekend,
interessant en afwisselend Nieuws Bulletin zou worden. De redactie zal
zich hiervoor inspannen maar dat is niet voldoende. U, lezer, bent
degene die de belangrijkste rol speelt in de totstandkoming van een
mooie, laatste uitgave van het Nieuws Bulletin in 2020.
We weten het helaas allemaal: ook bij onze vereniging vinden in deze
tijd jammer genoeg maar weinig activiteiten plaats. Daarom komen
er, begrijpelijk maar helaas, minder bijdragen voor het Nieuws Bulletin
vanuit de Afdelingen en Activiteiten, maar ook van de andere leden.
En dat is jammer, zeker in deze tijd waarin mensen veel alleen zijn en
weinig naar buiten kunnen.
Er is ook nu waarschijnlijk niet veel informatie vanuit de Afdelingen en/
of Activiteiten om een mooi en interessant Nieuws Bulletin te maken.
Maar we willen voorkomen dat we u een saaie en weinigzeggende
uitgave moeten voorschotelen. Daarom doen we een even dringend
als vriendelijk, dus zeer dringend, beroep op u. Opnieuw vragen wij
aan u allemaal om te kijken of u misschien over informatie beschikt
die met onze lezers kan worden gedeeld. Dat kunnen bij voorbeeld
gedichten, verhaaltjes, versjes, puzzels en/of quizzen zijn.
Het Nieuws Bulletin verschijnt op 16 december, dus aan het begin van
de altijd zo speciale kersttijd. Laat uw gedachten eens verdwalen en
doe inspiratie op door vooruit te kijken naar Kerstmis. Verzin een kerstverhaal of -gedicht of vertel een waar gebeurd kerstverhaal, misschien wel een waarin u zelf een rol speelt of uw kleinkinderen. U kunt
uw zeer gewaardeerde bijdrage tot en met 7 december bij de redactie inleveren.
Wij vallen in herhaling maar vinden het belangrijk te proberen u te
overtuigen om een bijdrage te leveren. Denk niet: och, dit is niet interessant want dat is het heel vaak wèl. Als u twijfelt is de redactie
graag bereid u te helpen. Het is echt niet zo moeilijk als u denkt, iedereen kan het. En u zult vooral onze eenzame leden heel blij maken.
U kunt uw bijdrage mailen naar redactie@kersenplukkers.nl Of heeft u
vragen, bel Cor Vreven tel. 0492 66 28 24.

5

Bestuursbesluiten inzake corona
In het kader van de verdergaande coronamaatregelen heeft het Algemeen Bestuur van De Kersenplukkers de volgende besluiten genomen:
-

-

-

Binnen De Vliegert geldt een verplichting om, indien men in beweging is (wanneer men aan de wandel gaat), vanaf binnenkomst de
verplichting tot het dragen van mond/neuskapjes. Wanneer men zit
geldt deze verplichting niet.
Er vinden geen horeca-activiteiten plaats. De bar wordt gesloten
(de luiken gaan dicht) en er zullen geen consumpties worden verstrekt.
Alleen koffie en thee kunnen worden verkregen vanuit de keuken.
Per activiteit mogen maximaal dertig deelnemers per zaal aanwezig
zijn om deel te nemen aan activiteiten.
De bestaande activiteiten vanuit de Afdelingen kunnen normaal
doorgang vinden, binnen de geldende en afgesproken protocollen.
Dit betekent voor de momenteel actieve Afdelingen, tijdens de activiteiten, het navolgende:

Damesgym
Kan normaal doorgang vinden. Als men door de zaal in beweging is,
is het dragen van mondkapje verplicht.
Herengym
Kan normaal doorgang vinden. Als men door de zaal in beweging is,
is het dragen van mondkapje verplicht.
Biljartclub
Kan normaal doorgang vinden. Als men door de zaal in beweging is,
is het dragen van mondkapje verplicht.

Linedance
Gedurende de activiteit is het dragen van een mondkapje verplicht
(door de beweging tijdens de activiteit in de zaal ontstaan luchtstromen waarbinnen men zich beweegt).
Volksdansgroep
Gedurende de activiteit is het dragen van een mondkapje verplicht
(door de beweging tijdens de activiteit in de zaal ontstaan
⟹⟹
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luchtstromen waarbinnen men zich beweegt).
Creaclub
Kan normaal doorgang vinden. Als men door de zaal in beweging is, is
het dragen van mondkapje verplicht.
Dartclub
Kan normaal doorgang vinden. Als men door de zaal in beweging is, is
het dragen van mondkapje verplicht.
Handwerkclub
Kan normaal doorgang vinden. Als men door de zaal in beweging is, is
het dragen van mondkapje verplicht.
Koersbal
Kan normaal doorgang vinden. Als men door de zaal in beweging is, is
het dragen van mondkapje verplicht.
Kienen
Kan normaal doorgang vinden. Als men door de zaal in beweging is, is
het dragen van mondkapje verplicht.
Jasclub
Kan normaal doorgang vinden. Als men door de zaal in beweging is, is
het dragen van mondkapje verplicht. Hierbij dient extra aandacht te
worden besteed aan de onderlinge afstand van anderhalve meter.
Het Inloopcafé moeten we helaas sluiten. Hierbij is met name de barsluiting en het niet meer mogen verstrekken van consumpties debet
aan.
Wanneer men zich niet aan de afgesproken protocollen houdt, behoudt het Algemeen Bestuur zich het recht voor om de verdere activiteiten niet langer toe te staan.
Dit houdt dus in dat alle huidige activiteiten door kunnen gaan met
handhaving van de daarvoor opgestelde protocollen.
Met vriendelijke groeten,
Joop van Zwet, secretaris
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Geldrop-Mierlo zet zich breed in tegen eenzaamheid
Wethouder Peter Looijmans heeft op 8 oktober zijn handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van
het ministerie van VWS. Doel van dit programma is de trend van eenzaamheid onder ouderen te doorbreken.
De gemeente wil dit bereiken door een netwerk tegen eenzaamheid
te creëren wat professionals, vrijwilligers en inwoners rondom dit thema verbindt. Wethouder Peter Looijmans: “Het zou mooi zijn als we
daarmee het taboe rondom eenzaamheid kunnen doorbreken in
onze gemeente. Eenzaamheid is niet weg te nemen maar we kunnen wel meer aandacht voor de ander hebben. Echt luisteren, aandacht geven en de tijd nemen. De ander laten ervaren dat ze meetellen en ertoe doen."
“Uit de Gezondheidsmonitor 2016/2017 weten we dat in GeldropMierlo 38% van de volwassenen tot 64 jaar zich wel eens eenzaam
voelt”, aldus de wethouder. “Onder 65-plussers loopt dat al op tot
49%. Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid serieuze gevolgen kan
hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek. We willen de
veerkracht van onze gemeenschap vergroten en richten ons op positieve gezondheid. Dat begint in de wijken. Ik ben dan ook blij dat we
steeds meer aandacht hebben voor de sociale thema’s in onze wijkontwikkelingsplannen en een gemeentebreed preventieplan.”
“Door de samenhang tussen eenzaamheid en bij voorbeeld gezondheid is namelijk een brede benadering nodig, gericht op alle leeftijden. In het project Jeugd Aan Zet hebben jongeren al laten zien hoe
jong en oud met elkaar in contact kunnen komen. Een mooi voorbeeld van veerkracht door op te staan in deze rare coronatijd. Laten
we dat verder doortrekken”, zo besluit Peter Looijmans.
Gezamenlijk de trend doorbreken
Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid is op 20 maart 2018
gelanceerd door minister Hugo de Jonge van VWS. Sindsdien doen
zo’n 150 gemeenten en meer dan 100 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Zij hebben zich gecommitteerd om
actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken.
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Minister Hugo de Jonge: “Het is fantastisch dat zoveel organisaties en
gemeenten zich er samen voor inzetten dat mensen zich minder
eenzaam voelen. Met activiteiten en bijzondere samenwerkingen
zorgen zij ervoor dat mensen vaker betekenisvol contact hebben.
Het is aan ieder van ons om door te pakken. Nu misschien wel meer
dan ooit. Want eenzaamheid oplossen kan niemand alleen. Maar
iemands eenzaamheid doorbreken kunnen we allemaal.”
Kijk wat jij kunt doen op www.eentegeneenzaamheid.nl
Bron: website gemeente Geldrop-Mierlo

* * * * *
Samen Zingen
Zo enthousiast als ik een paar maanden terug was, om bij elkaar te
komen in december, en elkaar weer eens te zien, zo teleurgesteld
ben ik nu: we zitten weer in een flinke coronagolf. Ook merk ik dat er
veel mensen niet naar De Vliegert willen of durven
komen i.v.m. corona.

Daarom is het volgens mij beter om de bijeenkomst in december uit
te stellen tot volgend jaar en dan een nieuwe datum te plannen. Ja,
je leest het goed, volgend jaar, want heel langzaam gaan we op het
nieuwe jaar af.
Wat een jaar hebben we dan achter de rug, wie had ooit zoiets
kunnen bedenken. Verjaardagen hebben we in kleine kring moeten
vieren, de kermis zullen velen van ons niet gezien hebben. En ook de
komende feesten zoals Sinterklaas en Kerstmis zullen we in kleine kring
vieren, maar dat wil niet zeggen dat het minder gezellig kan en zal
zijn. Ons motto is nog steeds zingen, ook de Sint- en Kerstliedjes.
We moeten in elk geval niet de moed verliezen en er voor gaan dat
het volgend jaar weer allemaal beter wordt. En dat zal ook zeker
gebeuren, we moeten wat geduld hebben. Dus gewoon zingen thuis
en je stem in optimale conditie houden.
Heel veel gezongen groeten van Maria vd Kimmenade.
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Overleden

Dhr. H.J. ter Heide
Dhr. M. Smeets
Dhr. A.J.B. Busschers

12 aug 2020
29 sept 2020
18 okt 2020

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

Vergaderdata
Bestuur Kersenplukkers
Bestuur Kersenplukkers

Wandeldata
In de komende periode gaan we tot
nader order niet gezamenlijk
wandelen.
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17 nov 2020
15 dec 2020

Nieuwe Leden
Mevr. J.C. Meertens - v.d. Wijdeven
Mevr. I. v.d. Gevel
Dhr. J.G.A.M. Verschuren

Welkom 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 7 dec 2020.
U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl. Te laat
ingestuurde teksten kunnen niet worden geplaatst.
11

Mijmeringen
Weet u wat zo fijn is? Mijmeringen. Die had ik vroeger
niet want als ik wakker werd moest ik van mezelf
meteen uit bed om een sigaret te roken (gelukkig al
heel lang niet meer). En nu, na een slechte nacht met weinig slaap,
ben ik al vroeg wakker maar heb niet altijd zin om de dag te beginnen. Dus blijf ik nog rustig even liggen met mijn ogen dicht en ga dus
vanzelf weer op pad met mijn mijmeringen. Je weet nooit welke zijweg
je inslaat, maar dat is niet zo erg want zo kom je nog eens ergens. En
och, als je mijmeringen niet zo fijn zijn stop je ermee.
Zo lig ik dus weer aan mijn vader te denken. Aan die ene keer dat hij
me achterna kwam. Ik moest van mijn moeder thuis komen maar had
daar nog geen zin in. En ik zag mijn kans schoon om weer naar buiten
te glippen en als een haas ging ik er van door. Ik kon zo hard lopen dat
niemand mij kon inhalen, dacht ik.
Eenmaal op straat zette ik er een flinke spurt in maar had niet in de gaten dat mijn vader dat ook deed. Daar kwam ik pas achter toen mijn
benen nog liepen maar de grond niet raakten. Daar was ik heel verrast
over: ik ging vooruit, snapte er niets van. Ik kwam er toen pas achter
dat mijn vader me bij mijn nekvel vast had. Het zou een stukje uit een
tekenfilm kunnen zijn.
Zo dacht ik ook terug aan mijn eerste kennismaking met Mierlo. Ik was
nog te klein om te weten dat het Mierlo was. Ik was met mijn opa aan
het wandelen toen ik boven op een hele hoge brug stond (als je klein
bent is alles enorm) en daar zag ik in de diepte een heel lange straat.
Die straat had ik zo graag afgelopen om te zien wat voor spannends er
achter lag maar mijn opa zal wel te moe zijn geweest en maakte
rechtsomkeert. Dat vond ik heel jammer, maar later, veel later, stond ik
boven op die brug met mijn vlam die uit Mierlo kwam.
En ik ging dus tóch nog naar beneden die lange straat in, zodat ik alsnog al het spannends kon zien waar ik al zolang op had gewacht. Ik
vond het prachtig en ben nooit meer weggegaan uit mijn dorp. En nu,
na 53 jaar, is het nog steeds mijn dorp en ik woon er graag met mijn
vlam.
Een fijne dag allemaal, Will van den Boogaard
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Canta Classica
Zoals veel verenigingen kampen met ledenverlies zo ook daalt het aantal leden bij Canta Classica zienderogen. Wat corona al niet teweeg kan
brengen.
Zingen is voor velen een lust en ook Canta Classica zou, na maanden
van stilte, graag weer aan de slag willen en weer uit volle borst willen
gaan zingen. Gezien de nog steeds risicovolle tijden voor met name ouderenverenigingen zal er dit jaar helaas niet meer gezongen worden.
Wel hoopt Canta Classica in januari te kunnen starten. Daar hebben we
genoeg leden voor nodig en daarom nodigt Canta Classica iedereen
van 50 jaar en ouder uit om eens een kijkje te komen nemen en met ons
mee te zingen. We hebben vooral behoefte aan sopranen en tenoren,
maar ook andere stemmen zijn welkom.
Canta Classica is een heel gezellige, enthousiaste club die voorheen elke woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur in De Vliegert samenkwam
om onder zeer deskundige leiding licht klassieke muziek in te studeren.
Tienjarig bestaan
Dit jaar bestond onze vereniging tien jaar. In 2019 waren we al volop bezig met de voorbereidingen om ons jubileumjaar op grootse wijze te kunnen vieren, maar helaas gooide corona roet in het eten. Toch zouden
we in 2021 nog aandacht willen besteden aan het jubileumjaar door het
geven van enkele concerten, maar zonder voldoende stemmen wordt
dat moeilijk. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden. Wie o wie wil
ons hierbij komen ondersteunen? Sta niet toe dat Canta Classica na tien
jaar ter ziele gaat!
Misschien is na deze oproep je animo voor zingen gewekt en denk je ik
wil het wel eens gaan proberen. Als dat zo is neem dan contact op met
ons secretariaat via e-mail: annievanhoof@hotmail.nl of, als je liever belt:
tel. 0492-66 29 50. Ook mensen van buiten Mierlo zijn van harte welkom.
Misschien is dit niet het juiste moment om leden te werven, maar nu veel
activiteiten stilliggen is er tijd om na te denken over wat zal ik na deze
coronacrisis eens gaan doen.
Annie van Hoof, secretaris Canta Classica
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Afsluiten Dartscompetitie
Op donderdag 24 september 2020 hebben we
de competitie 2019/2020 drie legs 501 eindelijk
af kunnen sluiten. Vanwege Corona kon dat
helaas niet eerder.
De nummers een, twee en drie, respectievelijk
Ed Desar, Jan Arts en Marie José Coolen werden met bekende dartsmuziek en luid applaus en geklap feestelijk naar voren geroepen om
plaats te nemen op een verhoging. De bijbehorende beker, medailles
en flyers werden deze keer vanwege Covid 19 niet uitgereikt maar die
moest men zelf van een tafeltje nemen. Ook aan hekkensluiter Johan
Baken en pechvogel Gerda de Ruyter werd aandacht besteed.
Starten nieuwe competitie
Inmiddels zijn we een nieuwe competitie gestart. Eigenlijk drie in elkaar
verweven spelsoorten namelijk 501, 301 en tac tics met punten.
Van elk spel worden drie legs gegooid.
Aan het einde van alle gespeelde legs tellen alleen de gewonnen
legs. De eerste vier nemen het daarna op in een aparte competitie.
Dat geldt ook voor de deelnemers vijf tot met de laatst geëindigde.
Nieuwe leden
Onlangs hebben we weer een nieuw lid
mogen verwelkomen dat nu al met veel
passie aan de competitie deelneemt.
Degenen die belangstelling hebben voor
darts, worden van harte uitgenodigd om
op donderdagavond vanaf 20.00 uur
een keer te komen kijken en/of mee
te gooien. We kunnen nog enkele
enthousiaste leden gebruiken.
Ed Desar, tel. 0492 66 21 66
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Kampioen Ed Desar

Nieuws van de Koersbalclub
Wij waren met onze competitie bezig toen de coronacrisis uitbrak en De
Vliegert werd gesloten. De stand van de competitie op dat moment
hebben we aangehouden als eindstand met als gevolg dat Jean van
der Westen kampioen werd met op de tweede plaats Anny Bijvelds.
Marly van de Kerkhof eindigde als derde.
Daarna lag de zaak stil tot wij een verzoek kregen van De Kersenplukkers om de mogelijkheid van een hervatting van de activiteiten te onderzoeken, rekening houdende met de coronavoorschriften. Wij hebben als bestuur een coronaprotocol opgesteld dat door De Kersenplukkers werd goedgekeurd en wij zijn op 21 juli weer begonnen met spelen
in de grote zaal. Dat ging wel goed maar was voor ons niet zo gezellig
want die ruimte is wel erg groot. Nu spelen wij in de kleine zaal, uiteraard altijd volgens het coronaprotocol. In ieder geval kunnen wij wel
spelen in deze coronatijd waar andere activiteiten dikwijls niet kunnen.
Jaarvergadering
Op 20 augustus hebben wij onze jaarvergadering gehouden in de kleine zaal Dat was met het coronaprotocol goed te doen. Jean van der
Westen werd tijdens deze vergadering herkozen als penningmeester.
Het bestuur bestaat nu uit voorzitter Jos Damen, secretaris André van
der Velden en penningmeester Jean van der Westen.
Omdat dit door corona een heel bijzonder jaar is waardoor er maar
voor de helft van het jaar kan worden gespeeld en ook de jaarlijkse
feestdag niet door kan gaan hebben wij op de jaarvergadering aan de
leden kunnen vertellen dat er dit jaar geen contributie hoeft te worden
betaald, iets wat voor een vereniging als zeer bijzonder kan worden
aangemerkt!
Nieuwe leden
Helaas zijn er enige leden minder door overlijden en ziekte. Wij kunnen
dus wel nieuwe leden gebruiken. We spelen elke dinsdag- en vrijdagmiddag om half twee. Wie interesse heeft wordt van harte uitgenodigd
om te komen kijken hoe het werkt. Het is een gezellig clubje waar flink
wordt gekletst waardoor er wel eens wordt vergeten dat je aan de
beurt bent. Dus als dit je aanstaat: kom eens langs!
André van der Velden, secretaris Koersbalclub
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Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering van 2020, die gepland stond voor 28
oktober, gaat niet door. Tot op heden hebben zich slechts twaalf leden aangemeld. Er staan nu geen bestuurswisselingen of wijziging van
de contributie op de agenda en er zouden geen zwaarwegende besluiten worden genomen. De leden die zich hebben aangemeld zijn
door de secretaris in kennis gesteld van dit besluit.
De leden kunnen op de hoogte zijn van de in maart ter inzage gelegde stukken voor deze vergadering. Het verslag van de kascommissie is
gereed en vindt u hieronder. Leden die vragen of opmerkingen hebben kunnen deze richten tot de secretaris, waarna deze vragen zullen
worden beantwoord en besluiten zullen worden toegelicht.
Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur

* * * * *
Verslag kascommissie
In het kader van het financieel Jaaroverzicht 2019 hierbij het verslag
van de kascommissie van De Kersenplukkers.
Beste Kersenplukkers,
In opdracht hebben wij de financiële verantwoording over 2019
beoordeeld.
Het Resultatenoverzicht sluit met een negatief saldo van: €
879,90
Het Balanstotaal:
€ 69.702,46
Op grond van onze werkzaamheden zijn wij van oordeel dat u over
het boekjaar 2019 aan het bestuur decharge kunt verlenen.
Deze verklaring zullen wij bij deze aan het bestuur overhandigen.
Mierlo, 02-03-2020
Was getekend: Henk Groenemans, Frans Manders en reservelid
Hans Zwart (voor gezien).
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Bridgeopgave
Tijdens de themamiddagen Bridge kwam het begrip 'duiken' aan de
orde. Geen eenvoudige materie en geschikt voor opgave nummer
vier. Wanneer wel en wanneer niet duiken?

Het N-Z paar heeft 1SA geboden na de opening 1Ru door Noord en
een tussenbod van 1Ha door Oost, niemand kwetsbaar. Leider is Zuid
en de uitkomst is Sch H. De leider speelt de 2 in Noord, Oost legt de B.

Vragen: Hoeveel vaste slagen heeft dit spel?
Moet de leider de eerste en eventueel de tweede schoppenslag
duiken? Wat is het voordeel van duiken en wat is het nadeel?
De leider zal later in het spel tot de ontdekking komen dat de ruitenboer blijft steken. Hoe moet hij dan verder spelen?
Tot slot: waarom negeerde West het tussenbod van Oost bij de
uitkomst?
Oplossing vorige opgave:
De tweede kleine ruiten die je nu hebt verandert alles. De slimste speelwijze is om als je aan slag bent een ruitenslag weg te geven. Daarna is
de kans groot dat als je weer aan slag komt, je met de tweede kleine
ruiten over kunt steken naar Noord en de hele serie zult maken.
Dit gaat alleen fout bij de zitsels 5-1 en 6-0, samen goed voor slechts
1 op de 6 gevallen. In 5 op de 6 gevallen gaat het goed.
Tekst & Afbeelding: Arno Buij
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Nieuws uit de biljartzaal
Biljarten is nog steeds mogelijk voor leden van de biljartclub via reserveren. Voor de biljartclub gelden dezelfde maatregelen als voor alle
bezoekers van De Vliegert.
Libre-competitie 2020 - 2021
De libre-competitie is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Niettemin willen
wij u hierover alvast informeren.
Er hebben zich inmiddels 37 deelnemers voor de libre-competitie aangemeld. Zoals bekend brengt biljarten onder de huidige omstandigheden een aantal beperkingen met zich mee. Deze beperkingen zijn
vastgelegd in het coronaprotocol.
Voor biljarten in competitieverband zijn aanvullende maatregelen
van kracht en die zijn vastgelegd in de ‘Opzet Libre-competitie seizoen 2020-2021’.
Er zijn drie groepen met een maximale groepsgrootte van veertien
spelers en er wordt gespeeld zonder scheidsrechter. Op die manier
kan ruimschoots aan de anderhalve meter-eis worden voldaan. Het is
natuurlijk cruciaal dat iedereen zich strikt aan alle richtlijnen houdt;
alleen dan kunnen we verantwoord samen biljarten.
De recente aanscherping van de coronamaatregelen door de regering hebben ons echter doen besluiten de start van de competitie uit
te stellen. We houden u op de hoogte!
Beleggen versus Covid19
Wat heeft biljarten nu met beleggen te maken. Nou, wat ik geleerd
heb is, dat je stil moet zitten als je geschoren wordt. Dit betekent dat
als de aandelen flink gezakt zijn, je ze niet meteen moet verkopen.
Wat nu met deze Corona. Je moet niet alleen stilzitten, maar ook nog
zoveel mogelijk contact vermijden. Wij hopen dat we deze tweede
golf met zijn allen ongeschonden door kunnen komen en we na een
lange winter op een dag tijdens het biljarten weer tegen elkaar kunnen mopperen omdat die stoot niet goed genoeg was………
Blijf gezond en hopelijk tot ziens in de biljartzaal!
Bestuur Biljartclub: biljartclub@kersenplukkers.nl
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Bijdragen voor het Kerstbulletin
Elders in deze uitgave doen we een beroep op u om
een bijdrage te leveren voor de laatste uitgave van
het Nieuws Bulletin in 2020.
Met dit kerstboompje hopen we u nog wat extra
inspiratie op te kunnen laten doen.
Sluitingsdatum 7 december. U heeft nog wat tijd
maar vergeet het alstublieft niet!

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is
Maandag 7 dec 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
Druk: Drukkerij Messerschmidt
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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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