J A A R G A N G 25 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 2 0

Contactinformatie

Verenigingsgebouw
Openingstijden

Cultureel Ontspanningscentrum De Vliegert
Zie achterzijde Nieuws Bulletin

Adres

Receptie
Website

Seniorenvereniging De Kersenplukkers
Heer van Rodestraat 109A
5731 VR Mierlo
receptie@kersenplukkers.nl
66 34 36
www.kersenplukkers.nl

Rekeningnummer

NL96 RABO 0134 1021 85

Redactie

redactie@kersenplukkers.nl
Lies Beks
Arno Buij
Cor Vreven

Dagelijks Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

66 28 24

Marie-José van de Kimmenade
66 29 66
mjpdekim@gmail.com
Joop van Zwet
66 30 00
secretaris@kersenplukkers.nl
Michiel Lenssen
66 01 78
penningmeester@kersenplukkers.nl

Contact
Activiteitencommissie Nellie van der Sanden
54 11 99
activiteitencommissie@kersenplukkers.nl
Ledenadministratie
Nico van de Kimmenade
66 47 87
ledenadministratie@kersenplukkers.nl
Klusjesdienst
aanvragen bij receptie
66 34 36
Lichtkrant
lichtkrant@kersenplukkers.nl 06 - 1195 6774
Webmaster
webmaster@kersenplukkers.nl
66 20 27
2

Inhoudsopgave:
Contactinformatie

2

Woord van de voorzitter

4

Aan alle leden en contactpersonen van afdelingen en diensten 5
Inzicht in het reilen en zeilen binnen De Vliegert

6

Overleden / Vergaderdata / Wandeldata

10

Nieuwe leden / Ouderenadvies / Oproep van de redactie

11

Zaterdag 3 oktober: Sam’s kledingactie

12

Ouder worden

13

Kaartjes voor afgelaste evenementen

13

Oplossing en prijswinnaar Rondje Mierlo

14

Bridgeclub

15

ANWB AutoMaatje Geldrop-Mierlo weer van start

16

Noot van de redactie

18

Donateurs van De Kersenplukkers

18

Agenda

19

3

Beste Kersenplukkers,
Pfff, pfff, pfff, wat is het heet. Dat is wat je de afgelopen
weken hebt gehoord bij heel veel mensen. En ze hebben
natuurlijk gelijk. Het is de kunst om je nu heel rustig te
houden en veel (water) te drinken. Maar anderzijds is dit
weer voor vakantiegangers wel mooi, omdat velen toch
in ons kikkerlandje blijven. Het is nooit voor iedereen
goed maar we moeten er doorheen. En dat lukt ook als we oog hebben voor elkaar en een helpende hand toesteken. Ventilatoren werken
met dit weer heerlijk verkoelend. En houd de gordijnen en rolluiken
dicht.
We zijn ook zeker nog niet uit de coronaperikelen. Als vereniging moeten we de protocollen in acht nemen. Gelukkig zijn er in Geldrop-Mierlo
niet veel coronagevallen en dat is heel fijn en dat moeten we met z’n
allen zo proberen te houden. De Vliegert is momenteel open voor de
afdelingen die hun protocol goed op orde hebben. Op de website
staat wat er wel of niet te doen is binnen onze vereniging en ook in dit
Nieuws Bulletin worden we hierover geïnformeerd.
Er zijn toch veel mensen die (nog) niet durven. Dat is iedereen zijn goed
recht. Zelf beslissen wat wel of niet kan of bij je past. U bent allen verantwoordelijk voor uzelf en daarbij wens ik u veel wijsheid toe.
Vergaderingen gaan ook weer starten. We zullen goed bekijken wat er
moet gebeuren en wat de mogelijkheden zijn. In maart is de jaarvergadering helaas niet doorgegaan; we zullen proberen deze alsnog in te
plannen. Hier hoort u in het volgende bulletin meer van.
Als laatste wil ik een kleine anekdote vertellen over mijn kleinkind. Hij is
zes jaar en was bij mij aan het logeren. ‘s Middags vroeg hij: “Oma,
gaan we even naar het kerkhof naar mijn andere oma?” “Da’s goed
jongen”, zei ik. Wij daar samen naar toe. Hij vroeg de hele tijd hoe de
mensen heten die daar liggen. Na vele antwoorden zei ik: “Kom we
gaan.” Toen vroeg hij: “Ga jij ook dood oma?” ”Natuurlijk”, zei ik,
“alleen weet ik niet wanneer.” “En ik, ga ik ook dood?”, vroeg hij toen.
Daarop kreeg hij hetzelfde antwoord. Hij zei: ”Maar dan is er dadelijk
niemand meer in Mierlo.” Waarop mijn antwoord was:
⟹⟹
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“Natuurlijk wel, er worden toch steeds weer baby’s geboren.”
Ach ja: “dat is natuurlijk mens recycling”, was zijn antwoord. Probleem
opgelost.
Beste mensen ik wens U weer veel leesplezier met ons bulletin en blijf
fit en gezond!
Met vriendelijke groet,
Marie-José v.d. Kimmenade, voorzitter
* * * * *

Aan alle leden en contactpersonen
van afdelingen en diensten
Op maandag 24 augustus 2020 is de vakantieperiode voor De Kersenplukkers weer voorbij en wordt het normale rooster van openstelling voor De Vliegert weer van kracht. Dat betekent, behoudens nieuwe ontwikkelingen op het gebied van corona, dat alle activiteiten
weer kunnen opstarten.
Echter door de huidige regels van het RIVM was het noodzakelijk om
voor de toegang tot De Vliegert een protocol op te stellen door het
bestuur dat naar alle contactpersonen van de afdelingen en diensten is toegezonden. In dat protocol zijn de voorwaarden opgenomen die gelden voor toegang tot De Vliegert in samenhang met een
door de betreffende afdeling of dienst op te stellen protocol voor hun
leden.
Deze protocollen zijn allemaal door het bestuur met diverse afdelingsafgevaardigden besproken en na eventuele kleinere wijzigingen
akkoord bevonden.
Van diverse afdelingen en diensten is tot op heden nog geen protocol ontvangen hetgeen betekent dat die afdeling of dienst haar activiteiten nog niet kan opstarten.
Dringende oproep
Hierbij dus een dringende oproep aan die afdelingen om zo spoedig
mogelijk een protocol aan te leveren aan het bestuur om mogelijke
toestemming te krijgen om de activiteiten op te kunnen starten.
Gaarne zo spoedig mogelijk een reactie aan het bestuur:
secretaris@kersenplukkers.nl
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Inzicht in het reilen en zeilen binnen De Vliegert
Vanaf 20 juli zijn er weer afdelingen begonnen met activiteiten in
De Vliegert. De ochtenden en avonden zijn gesloten met één uitzondering: de damesgymclub is vanaf 5 augustus in kleinere groepjes gestart.
Om een beetje inzicht te krijgen in hoe het gaat met activiteiten in De
Vliegert hebben we een paar clubs benaderd. Ook hebben we op andere manieren informatie gekregen die we in dit artikel graag met u
willen delen. Hierbij is het streven zeker niet geweest om volledig te zijn
maar om een impressie te geven.
Voor alle afdelingen en activiteiten geldt als algemene regel dat je van
tevoren moet reserveren.
Biljartclub
Hans Janssen, voorzitter van de biljartclub, vertelde dat zijn club
op 20 juli is gestart. Zij hebben, volgens Hans, een heel mooi protocol
ingeleverd waarvoor hij de makers Wim Kersten, Walter v.d. Westen en
Paul Stax heel hartelijk wil bedanken. “Zij hebben prachtig werk geleverd en dat mag gerust gezegd worden.”
Niettemin is de belangstelling voor het biljarten minder dan verwacht.
Hans krijgt signalen die aangeven dat dat vooral te maken heeft met
terughoudendheid om te komen in verband met angst voor mogelijke
coronabesmetting.
Een andere reden om weg te blijven zou kunnen zijn dat mensen het
zo’n gedoe vinden met al die extra regels en voorschriften. Hans Janssen heeft niet het idee dat dat voor de biljarters geldt.
Biljarten kan op dit moment alleen door online te reserveren via het
Biljart Reservering Systeem en is alleen mogelijk voor leden van de biljartclub. Ga naar onze website en klik linksboven op: Reserveren.
Voor € 8,- (per half jaar) kun je snel lid worden en binnen enkele
dagen reserveren. Meld je aan via: biljartclub@kersenplukkers.nl
Zaalbeheerders gevraagd
Vanaf 24 augustus is de vakantieperiode weer voorbij en is de opening
van De Vliegert weer normaal. Er kan dus de hele week ‘s morgens,
‘s middags en ook woensdag- en donderdagavond weer gebiljart
worden via reserveringen. Dus GEEN vrije inloop.
⟹⟹
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Om dit te begeleiden zoeken we Zaalbeheerders. Deze zorgen de
hele ochtend of middag voor ontsmetten, registreren en drank halen.
Geef je op bij Paul Stax (pmstax@onsbrabantnet.nl). We hebben jullie
hard nodig!!!!
Hoe verder
Langzaamaan, dan breekt het lijntje niet. Ad Brouwers zegt: “Ik ben de
laatste tijd een paar keer zaalbeheerder geweest, best een leuk
baantje en je kunt ook nog wat biljarten omdat het niet altijd volle bak
is. Vaak is het gezellig met een paar drankjes en muziek van Henk
Sleegers.”
Koersbal
Over koersbal vroeg ik informatie aan penningmeester van de koersbalclub, Jean v.d. Westen. Ook deze club is meteen op 20 juli begonnen maar ook hier is de belangstelling niet optimaal, hetgeen ook te
maken heeft met het warme weer in de afgelopen periode. Jean:
“Normaal spelen wij met zo’n vijftien of zestien mensen maar nu zijn er
dat ongeveer tien. Dat komt natuurlijk deels omdat er drie van onze
leden overleden zijn maar ook bij ons blijven mensen weg uit angst
voor besmetting. Op dit moment hebben wij geluk want we kunnen
nu in de grote zaal spelen omdat de bridgeclub niet actief is. Als die
weer begint moeten wij helaas naar de kleine zaal.” Jean denkt niet
dat mensen wegblijven in verband met de strengere regels.
Jokeren
Ook over het jokeren sprak ik met Jean v.d. Westen. Zij vertelt: “In
verband met de anderhalvemeterregel is jokeren op dit moment
absoluut niet mogelijk. Het jokerpubliek bestaat namelijk hoofdzakelijk
uit 80-plus dames. Deze speelsters moeten zo ver van de tafel afzitten
dat ze elke keer op moeten staan om een kaartje te pakken of te
leggen. En dat is natuurlijk geen doen, helaas. Voor ons duurt het dus
nog wel even voordat we onze hobby weer kunnen uitoefenen.”
Mondharmonicaclub
Ook de mondharmonicaclub is meteen vanaf 20 juli weer begonnen.
Jan Vogels, voorzitter van de mondharmonicaclub: “We zijn begonnen maar het is natuurlijk niet allemaal ideaal. Je kunt gerust zeggen
dat we ons moeten behelpen maar dat zij zo. Wij moeten uiteraard
anderhalve meter uit elkaar zitten en dat past maar net.
⟹⟹
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Maar dat betekent ook dat we eigenlijk veel te ver uit elkaar zitten en
dat komt het spel niet ten goede want je mist het juiste muziekgevoel.
Normaal gesproken komen er zo’n zeventien muzikanten naar De Vliegert en dat zijn er nu ongeveer negen. Dat komt omdat niet iedereen
altijd kan komen maar er zijn zo’n vier leden die wegblijven uit angst
voor besmetting.”
Jasclub
Tot slot sprak ik met Cor v.d. Westen, een van de spelleiders van de
Jasclub. “Wij zijn ook weer opgestart en het loopt best goed. Natuurlijk
komen bij ons, hoofdzakelijk vanwege besmettingsangst, ook niet alle
mensen opdagen. We spelen normaal gesproken op gemiddeld vijf
tafels, nu zijn dat er drie. Toch nog een mooie belangstelling.”
Vliegert Trappers
Henny de Pee laat nog maar eens weten dat afstand houden
met fietsen erg moeilijk is. Daarom lijkt het ons beter om pas het
volgende seizoen te gaan opstarten.
Natuurlijk kan men met kleine groepjes zelf gaan fietsen De club
hoopt volgend jaar met zijn allen de draad weer op te kunnen pakken. Er zal hiervoor tijdig een protocol worden ingediend.
Samen Zingen
En nog steeds is er geen groen licht om samen te zingen in De Vliegert. We gaan het nu toch echt wel missen. De puzzels raken op, het
huis is aan kant, de kasten zijn weer opgeruimd, de papieren weer
allemaal gesorteerd en in ordners opgeborgen, in de garage staat
weer alles op zijn plaats, de tuin is in orde, en ga zo maar door. Dus wij
zijn er klaar voor. Nu maar hopen dat er geen nieuwe coronagolf
komt na de vakantie, en het belangrijkste, dat er snel een vaccin
komt.
Als het kan willen we toch in december bij elkaar komen om het jaar
af te sluiten, niet zingen maar effe elkaar weer zien, effe samen een
kopje koffie drinken met wat lekkers en misschien een borreltje.
Om weer bij elkaar te kunnen komen moet een coronaprotocol worden gemaakt dat moet worden goedgekeurd door het bestuur.⟹ ⟹
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Veiligheid gaat boven alles, maar dat gaat wel lukken denk ik. Verder
kan ik niks anders dan iedereen, dus alle leden van De Vliegert,
sterkte wensen: hou vol en blijf zingen.
Heel veel gezongen groeten van Maria vd Kimmenade.
Canta Classica
Tot 1 september blijft Canta Classica helaas het licht op rood houden.
Annie van Hoof laat weten dat de leden op woensdag 9 september
bij elkaar zullen komen, gewoon om elkaar weer eens te zien.
Zangkoren moeten aan de anderhalve meter afstandseis voldoen en
zich zig-zag opstellen. Leden wordt verzocht tijdig contact op te
nemen met het secretariaat of met hun contactpersoon om kenbaar
te maken of en wanneer zij weer mee willen doen aan eventuele
repetities.
Rikclub
Math v.d. Boogaard moet helaas vaststellen dat zolang de regel van
anderhalve meter afstand houden van kracht is er niet gerikt kan worden want dat is niet te doen. Hij zou ook niet graag hebben dat er
iemand ziek wordt en hoopt dat er snel verandering gaat
komen zodat er weer gezellig gerikt kan worden. Let op en blijf
gezond.
Toneelvereniging
Omdat recentelijk meer mogelijk is geworden bij toneelvoorstellingen
zal het bestuur van de toneelvereniging in overleg gaan met hun
leden om te beslissen of zij met de proefopenstelling toch iets kunnen
doen. Vooralsnog leken de regels weinig soelaas te bieden. Echter nu
geldt voor acteurs dat zij tijdens toneelspel contact met elkaar mogen
hebben.
Handwerkclub
Onder het motto safety first heeft de handwerkclub aangegeven nog
niet mee te doen met de proefopenstelling. Zij kijken het nog even
aan en wachten wellicht tot september.
Tekst: Cor Vreven
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Overleden
Mevr. P. Cornelissen - van Roozendaal
Mevr. J.F. Smits - Meulendijks
Mevr. C.J. van Hoof - van Gerwen

3 juli 2020
19 juli 2020
18 aug 2020

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

Vergaderdata
Bestuur Kersenplukkers
Activiteitencommissie
Bestuur Kersenplukkers

Wandeldata
In de komende periode gaan we tot
nader order niet gezamenlijk
wandelen.
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15 sept 2020
14 okt 2020
20 okt 2020

Nieuwe Leden

Dhr. A.H.J. Maas

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 21 sept 2020.
U kunt e.e.a. sturen naar: redactie@kersenplukkers.nl. Te laat
ingestuurde teksten kunnen niet worden geplaatst.
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Zaterdag 3 oktober: Sam’s kledingactie
In het kader van Sam’s Kledingactie zal op zaterdag 3 oktober,
mits de coronamaatregelen het toelaten, op het Kerkplein aan
de Pastoor De Winterstraat van 10 tot 12 uur een kledinginzameling
plaatsvinden.
Historie
In 1967 begon ontwikkelingsorganisatie Mensen in Nood met het
inzamelen van tweedehands kleding voor vooral kinderen in ontwikkelingslanden. Na een fusie met de organisaties Memisa en Vastenaktie
is Cordaid ontstaan, waar ook Mensen in Nood onderdeel van is. In
2007 gaat Kledingactie voor Mensen in Nood als zelfstandige stichting
verder onder de naam Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood.
Sam’s verwijst naar de Bijbelse term Barmhartige Samaritaan en
Sam-Sam.
Doelstelling
Sam’s Kledingactie wil geld genereren voor onder meer projecten van
Cordaid. De organisatie heeft een grote groep trouwe vrijwilligers die
zich al jaren inzet om kleding in te zamelen.
Inzamelen
Sam’s Kledingactie zamelt op verschillende manieren herdraagbare
kleding en schoenen in en, in beperkte mate, huishoudtextiel. Zo ook
op 3 oktober in Mierlo waarbij de kleding met name voor Ethiopië bestemd is.
Sorteren en hergebruik
De ingezamelde kleding wordt verzameld en vervolgens verkocht aan
sorteerbedrijven. Zij verkopen de kleding op tweedehands markten
tegen lage prijzen, waardoor de kleding voor iedereen toegankelijk
wordt.
Wat mag worden ingeleverd
Je helpt ons het meest met herdraagbare kleding en schoeisel. Dat
heeft de hoogste opbrengst en zo kunnen we het meeste geld doorgeven aan de mensen die het het hardst nodig hebben. In beperkte
mate kun je ook tassen/accessoires inleveren.
⟹⟹
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Wat niet inleveren
Speelgoed en knuffels, vervuilde en kapotte kleding, kussens en
dekbedden, huishoudtextiel en vloerbedekking zamelen we niet in.
Dit is afval dat wij tegen betaling moeten afvoeren en kost dus geld.
* * * * *

Ouder worden
“Goedemorgen”, zeg ik als ik ze zie, zowat elke dag op dezelfde
tijd. Ze ziet er eigenlijk nog best aardig uit voor een oudere vrouw.
Mag je niet zeggen maar ik ken haar al zo lang, dus... Maar wat
mij de laatste tijd opvalt zijn die rimpels en verticale lijnen die er bij
zijn gekomen.
Ze is aan het ouder worden en dat niet alleen, de haren waren al
jaren grijs, maar nu zijn ze bijna wit. En volgens mij sloft ze ook een
beetje, je kan zien dat ze moe is en aan alles zat.
Volgens mij komt dat door corona oftewel Covid 19. Er zijn zoveel
aanpassingen dat je het niet meer weet en bang bent om iets
verkeerd te doen.
Ze kijkt me nog eens aan en ik zie dat ze hetzelfde over mij denkt.
We zeggen tegen elkaar: “Een fijne dag nog”, en ik draai me om
van de spiegel en ga zuchtend aan de nieuwe dag wennen.
Nog een fijne dag allemaal,
Will van den Boogaard

Kaartjes voor afgelaste evenementen
De Activiteitencommissie laat weten dat kaartjes, gekocht voor evenementen die wegens de coronacrisis geen doorgang konden
vinden, geldig blijven. Op de datum waarop het evenement alsnog
ingepland kan worden kunt u uw kaartje gewoon gebruiken.
Let wel: er vindt geen restitutie (geld retour) plaats en er worden
geen vouchers gegeven.
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Oplossing en prijswinnaar Rondje Mierlo
Wij willen iedereen hartelijk danken voor de inzendingen met de antwoorden op de vragen van de zoektocht Rondje Mierlo die door de
Activiteitencommissie was uitgeschreven.
Wat de winnaar betreft: Hans Gruijters heeft als enige alle vragen
goed beantwoord en is dus de terechte winnaar. De prijs die hij
daarmee gewonnen heeft wordt bij hem thuis aan de
Hedelfingershof bezorgd.
Antwoorden Rondje Mierlo in de vakantie.
1. Er zitten vier raampjes in het kapelletje aan de Bekelaar.
2. De kleur van het hekje Julianastr. nr. 10 is blauw.
3. Er staan twintig bomen langs de westzijde van de kerkhofmuur.
4. De straat heet de Heer van Grevenbroeckweg.
5. Er hangen twaalf bellen (klokken) aan het carillon.
6. Er staan twee maal zes is twaalf Franse lelies op de Patronaatingang.
7. Er staat een grote mast (korte golf) langs Linde nr. 1.

8. Kerkstraat 16 heeft drie huisnummerplaatjes (16).
9. Heidehoning is te koop op Loeswijk 20.
10. Op Vesperstraat 21 prijkt een uil van Hein v.d. Boomen.
11. Boven het raam van Marktstraat 29 staat Showroom.
12. Schoorsteenkap Langenakker 8 met straaljager (vliegtuig).
13. Rond het Wèèrreke staan 21 eikenbomen in een cirkel.
14. Het logo van De Vliegert heeft zes strikken aan de staart.
15. Het oude raadhuisbordes heeft twintig treden (2*tien).
16. Het huis aan de Oudvensestraat 1 heet Hoeve Oudven.
17. Rose-Marie is de naam van Burg. Verheugtstraat nr 1.
18. Op Hertenkampstraat 24 wordt honing verkocht.
19. De voordeur van Haakakker 41 is donkerrood.
20. Op de gevel van Knippekamp 7 staat Ubi ca-ri-tas et amor.
Namens de Activiteitencommissie, Cor Lijten
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Bridgeclub
Dit jaar geen zomercompetitie
Na overleg met RIVM, GGD, etc., zijn wij tijdens onze bestuursvergadering tot de conclusie gekomen dit jaar geen zomerinstuif te organiseren. Wij hopen in september de competitie te kunnen starten en
zullen daar - indien nodig - tijdig een protocol voor indienen.
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van BC De Vliegert,
Henny Vliegen, secretaris
‘Eindstand’ competitie
De bridgecompetitie is dit jaar wel heel abrupt voortijdig beëindigd.
Op 6 maart hebben we onze laatste competitieronde gespeeld. Het
Algemeen Klassement van dat moment fungeert nu als eindstand.
Hierbij de eerste tien paren:
1. Jeannette van de Kimmenade & Lenie Ras
265.53%
2. Thea van Amelsvoort & Nell Spruijt
255.08%
3. Phil Sandberg & Joop van Zwet
253.68%
4. Rici van Moorsel & Martien van Moorsel
249.06%
5. Arno Buij & Laetitia Dams
246.43%
6. Nettie van de Kimmenade & Ans Waterschoot 246.39%
7. Gerard Coolen & Arthur Eijk
245.62%
8. Jos Borst & Wim Schreurs
245.12%
9. Pieter de Bruin & Peter Raijmakers
244.75%
10. Wil de Hoon & Berdie Jacobs
243.85%

Hierna moest eigenlijk nog 1/3 van de competitie worden gespeeld.
Om die reden benoemen we dit jaar geen officiële clubkampioen.
Tot slot: Arno Buij heeft alles uitgerekend, waarvoor een welgemeend woord van dank.
Frans Manders,
wedstrijdleider
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ANWB AutoMaatje Geldrop-Mierlo weer van start
Na een verplichte stop vanwege corona kunnen ingeschreven deelnemers van AutoMaatje in Geldrop-Mierlo weer een rit aanvragen.
Sinds corona is er wel een en ander veranderd. Er gelden strenge
regels die door de ANWB zijn opgesteld. Niet alleen de deelnemers,
maar ook de vrijwilligers - veelal pensionado’s - zijn vaak ‘op leeftijd’
of anderszins kwetsbaar.
Ongeveer de helft van de vrijwillige chauffeurs is op dit moment
beschikbaar om voor minder mobiele plaatsgenoten te rijden. Dat
betekent ook dat er voorlopig maar half zo veel ritten kunnen worden
uitgevoerd. Alle chauffeurs zijn uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen en middelen om het voertuig te desinfecteren. Bij gerede twijfel kan een chauffeur besluiten om de geplande rit toch niet
te maken. Natuurlijk proberen we dit te allen tijde te voorkomen.
Daarom vragen we ook het een en ander van u als deelnemer!
Richtlijnen voor deelnemers
*
De chauffeur stelt voorafgaand aan de rit twee controlevragen
(de ‘gezondheidscheck’). Alleen als beide vragen met ‘nee’
beantwoord kunnen worden kan de rit starten
*
Check uw eigen gezondheid: niet neusverkouden, niet hoesten,
niet benauwd zijn, niet kortademig zijn en/of koorts hebben
*
Er kan maximaal één deelnemer met AutoMaatje mee (tenzij het
een echtpaar of samenwonend stel betreft)
*
In principe stapt u rechts achter in en doet u zelf uw gordel om
*
U heeft altijd een (‘niet-medisch’) mondkapje bij u en eventuele
andere beschermingsmiddelen. Daar moet u zelf voor zorgen
*
Zorg zoveel mogelijk voor gepast geld. Handcontact vermijden bij
het afrekenen
*
Was voor vertrek uw handen
*
Was uw handen bij thuiskomst
Algemeen
Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven. Bekijk eerst goed of het echt nodig is dat u gaat reizen.
⟹⟹
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Misschien is er een alternatief? Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een
kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Als u besluit van Automaatje gebruik te maken moet u een rit minimaal twee (werk)dagen
van tevoren aanvragen.
Voor wie niet met ons bekend is
ANWB AutoMaatje is een vrijwillige vervoerservice voor en door plaatsgenoten, tegen een vaste kilometervergoeding van € 0,30. Het concept is bedacht en ontwikkeld door de ANWB en is bedoeld voor minder mobiele inwoners die niet (meer) zelf voor vervoer kunnen zorgen
of voor wie het lastig is om van de bestaande mogelijkheden gebruik
te maken. Door AutoMaatje krijgen mensen weer meer mogelijkheden
om deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke leven. Denk
hierbij niet alleen aan ‘nuttige’ bestemmingen zoals huisarts, ziekenhuis of fysiotherapie, maar vooral ook aan gezellige afspraken zoals
deelname aan clubs en verenigingsleven of bezoek aan vrienden of
familie. In Geldrop-Mierlo wordt AutoMaatje uitgevoerd door de
LEVgroep.
Inschrijven of rit aanvragen
Wilt u een rit aanvragen of wilt u ingeschreven worden als nieuwe
deelnemer? Bel met AutoMaatje Geldrop-Mierlo. Op werkdagen
bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur via tel. 040 - 782 08 67.
Belangstelling als vrijwilliger?
Heeft u vragen over AutoMaatje Geldrop-Mierlo of naar aanleiding
van dit bericht, of heeft u belangstelling om als vrijwilliger actief te
worden, bijv. als chauffeur of als iemand die vraag en aanbod op
elkaar afstemt? Neem dan contact op met de coördinator van AutoMaatje: Mieke Bogaert, tel. 06-34 16 49 01 of stuur een e-mail naar
mieke.bogaert@levgroep.nl
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Noot van de redactie
U bent aan de slotpagina gekomen van een hopelijk lezenswaardig en
informatief Nieuws Bulletin. Omdat er bij onze vereniging weinig activiteiten zijn komen er, begrijpelijk maar helaas, minder bijdragen van de
leden. En dat is jammer, zeker in deze tijd waarin mensen veel alleen
zijn en weinig naar buiten kunnen.
Opnieuw vragen wij aan u allemaal om te kijken of u misschien over
informatie beschikt die wij met onze lezers kunnen delen. Dat kunnen
bij voorbeeld gedichten, verhaaltjes, versjes, puzzels en/of quizzen zijn.
Denk niet: och, dit is niet interessant, want die gedachte is vaak niet
terecht. 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
Als u dat wilt kunt ook gerust vragen stellen aan de
redactie via dit e-mailadres, of het kan ook via
tel. 0492 66 28 24.

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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Agenda

dag

datum

aanvang

Af
ge
last
Af
ge
last
Af
ge
last
Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is
Maandag 21 sept 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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