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Beste Kersenplukkers, 
 

In ons laatst verschenen Nieuws Bulletin heb ik geschre-

ven dat wij gesloten blijven tot september. Dankzij de  

versoepeling van de regels op nationaal niveau komt 

daar gelukkig verandering in. Ook de gemeente geeft 

ons meer ruimte maar natuurlijk onder de voorwaarde dat we de regels 

in acht nemen. 
 

Wij hebben de besturen van de afdelingen gevraagd een protocol 

voor hun activiteit te maken en dat bij het bestuur in te leveren. Het 

bestuur zal zich hierover buigen en besluiten welke activiteiten na half 

juli kunnen beginnen. Zijn er clubs die (nog) niet mee willen doen dan 

snappen wij dat en waarderen dat ook. Zij bepalen dat immers zelf. 

Diegenen die willen starten wens ik heel veel succes en voorzichtigheid. 
 

Bij onze barmedewerkers ligt een grote en belangrijke taak en daarom 

worden zij goed geïnstrueerd. Vooral Elaine draagt een grote verant-

woordelijkheid en ik vraag indringend uw begrip om haar besluiten te 

respecteren. Ik wens haar veel succes en wijsheid toe.  
 

Tijdens de sluiting van De Vliegert heeft niet alles stilgelegen, met name 

aan de buitenkant van ons mooie gebouw. Het onkruid groeit immers 

gewoon door. Twee mensen, zeker niet de jongsten, hebben daar hard 

aan gewerkt: Jan Smeets en Wim de Louw zijn daar aardig wat uurtjes 

mee bezig geweest. Hartelijk dank daarvoor. Maar het is wel zwaar 

voor hen. Daarom zou ik er graag wat hulp bij willen hebben. Ik denk 

dan aan twee personen zodat we de werkzaamheden wat redelijker 

kunnen verdelen, want vele handen maken werk licht. Wie is bereid om 

Jan en Wim mee te helpen? Als u geïnteresseerd bent kunt u het  

bestuur bellen. Bij voorbaat dank hiervoor. 
 

Ook wil ik de redactie van ons Nieuws Bulletin en de verspreiding hier-

van bedanken. Fijn dat er in coronatijd toch de moed en energie is ge-

vonden om een mooi bulletin te maken. Ik denk dat veel mensen dit 

op prijs hebben gesteld, zeker die personen die veel alleen zijn en wei-

nig naar buiten hebben gekund. Heel erg bedankt allemaal. 
 

Met vriendelijke groet, Marie-José v.d. Kimmenade, voorzitter 
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Belangrijke bestuursmededeling voor alle afdelingen 

 

Op pagina 6 van dit Nieuws Bulletin vindt u het artikel: 

‘Proefopenstelling De Vliegert’. Daarin staat het protocol 

dat aangeeft onder welke voorwaarden De Vliegert 

wordt opengesteld voor de afdelingen en activiteiten. 

 

Om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van ‘de nieuwe open-

stelling van De Vliegert’ dient elke afdeling een  

afdelingsprotocol op te stellen waarin wordt vastgelegd aan welke 

voorwaarden een afdeling en haar deelnemers zullen moeten  

voldoen. 

 

Dit protocol wordt besproken met het bestuur op woensdag 8 juli, de 

dag dat u dit Nieuws Bulletin in de bus krijgt. Alleen die afdelingen die 

een door het bestuur goedgekeurd protocol hebben opgesteld  

kunnen op basis van de vastgestelde richtlijnen weer gebruik gaan 

maken van de ruimten binnen De Vliegert voor hun activiteiten. 

 

Bespreek daarom dit protocol, dat voor alle afdelingen en activitei-

ten van toepassing is, binnen jullie afdeling en kom tijdig met een  

eigen protocol. 

 

Overigens mogen (zang-)koren vooralsnog nog niet samenkomen om 

te repeteren of op te treden. 

 

Voor nadere informatie kunnen jullie terecht bij ondergetekende of 

een van de overige bestuursleden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joop van Zwet, 

secretaris 
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Afspraken voor een proefopenstelling van De Vliegert 
 

Om te komen tot de mogelijkheid van een vervroegde proef-

openstelling van De Vliegert, voor de onderscheiden Afdelingen 

(hieronder tevens begrepen Activiteiten) van Seniorenvereniging De 

Kersenplukkers, per 20 juli 2020, worden vanuit het Algemeen Bestuur, 

de navolgende voorwaarden gesteld: 
 

1. De op dat moment geldende basisvoorwaarden van het RIVM  

    vormen de grondslag voor de proefopenstelling  

 *  Blijf thuis als je ziek bent of verschijnselen hebt; 

 *  Handen wassen en desinfecteren; 

 *  Anderhalve meter afstand; 

 *  Geen handen schudden; 

 *  Niezen en hoesten in de ellenboog. 
 

2. De Afdeling die de activiteit organiseert is verantwoordelijk voor: 

 *  duidelijke uitleg geven aan de deelnemers aan de activiteiten 

     van de afspraken en de eigen protocollen;  

 *  het inschrijven van de deelnemers bij de voorzitter van de Afde-

ling, voorafgaand aan de activiteit. De voorzitter noteert de namen en 

telefoonnummers van deze leden op een lijst (van belang voor een 

mogelijk contactonderzoek door de GGD). Deze lijst ligt voor het begin 

van de activiteit bij de ingang van De Vliegert ter controle op de  

inschrijving. 

  *  het aanwijzen en aanwezig zijn van een (vrijgesteld, niet aan 

de activiteit deelnemend) lid van de Afdeling voor het uitvoeren van 

de controle bij binnenkomst van De Vliegert. (Hij/zij controleert  

onder meer of betrokkene op de lijst van deelnemers staat/ het desin-

fecteren van de handen door de deelnemers/ het meten van de tem-

peratuur van de deelnemers / het houden van een beknopte gezond-

heidscheck op de deelnemer). 

Hij/zij houdt tevens toezicht op het nakomen van de geldende  

afspraken;           

  *  het aanwijzen en aanwezig zijn van een (vrijgesteld, niet aan  

de activiteit deelnemend) lid van de Afdeling voor het verzorgen van 

het opnemen, afhalen en betalen van de consumpties voor de deel-

nemende leden;                  ⟹ ⟹  
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 *  consumpties bij voorkeur zoveel als mogelijk is, met gepast  

     geld betalen.  

  *  de juiste inrichting van de zaal, waarbij de richtlijnen van toe-   

     passing zijn (met name de voorgeschreven anderhalve meter 

     afstand). 

  *  het schoonmaken en desinfecteren van de gebruikte ruimte 

en de daarin gebruikte middelen (waaronder ook de tafels en stoe-

len), na beëindigen van de activiteit. 
 

3. Op basis van de hier gestelde voorwaarden van het Algemeen  

Bestuur, levert de Afdeling een (aangepast) protocol in waarin voor-

waarden zijn gesteld voor de deelname aan de specifieke activiteit 

van de betreffende Afdeling. 

Dit Protocol van de Afdeling dient uiterlijk op 1 juli 2020 ingediend te 

zijn bij de secretaris van het Algemeen Bestuur van De Kersenplukkers. 
 

4. Uitgangspunt is dat de activiteiten van de betreffende Afdeling 

plaatsvinden op de gebruikelijke tijden, en in de lokalen zoals gebrui-

kelijk 

  * Houd hierbij rekening met een maximaal aantal deelnemers     

    per activiteit, waarbij in de betreffende ruimte de anderhalve   

    meter voorwaarde in acht kan worden genomen. 

  * Vanaf medio juli gelden formeel de vakantie-openingstijden 

van De Vliegert (alleen gedurende de middagen geopend). Mocht er 

behoefte zijn aan afwijkende tijdstippen en/of ruimtes binnen De Vlie-

gert, geef dit dan tijdig aan, zodat deze mogelijkheden eventueel 

kunnen worden meegenomen (overigens geldt dit alleen voor over-

dag; er zijn geen avondopeningen gedurende de vakantieperiode). 
 

5. Het gebruik van de toiletruimten is voor maximaal één persoon  

tegelijk toegestaan. Hierbij zal worden voorzien in een juiste aandui-

ding en het aanwezig zijn van ontsmettingsmiddelen. 
 

6. Gedurende de proefperiode is er binnen De Vliegert geen vrije  

inloop.                   

Na beoordeling door het Algemeen Bestuur van de aangeleverde   

protocollen van de Afdelingen zal een bijeenkomst plaatsvinden met 

de betreffende voorzitters om de ingediende protocollen op elkaar  

                 ⟹ ⟹  
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af te stemmen en in te gaan op de wensen van de Afdelingen. 

 

Deze zal plaatsvinden op woensdag, 8 juli 2020, om 10 uur in de grote 

zaal van De Vliegert. Hiervoor zult u een uitnodiging ontvangen. 

 

Vanuit het Algemeen Bestuur zullen de navolgende voorzieningen 

worden getroffen: 

  * Inrichting van de hal voor de toegang van de deelnemers aan 

de activiteit van de betreffende Afdelingen: 

  * Het aanwezig zijn van voldoende beschermingsmiddelen voor 

de vrijwilligers en toezichthoudende leden van de afdelingen 

(mondkapjes, handschoenen, brillen, temperatuurmeter, ontsmet-

tingsmiddelen). 

 

De proefopenstelling van De Vliegert kan alleen slagen wanneer op 

de volledige medewerking van de leden van de Afdelingen kan  

worden gerekend. 

Vanuit het Algemeen Bestuur zal toezicht gehouden worden op de 

naleving van de afspraken en zullen in voorkomend geval per  

Afdeling zo nodig (aanvullende) maatregelen worden getroffen. 

 

Wij zien, op basis van bovenstaande, uw (aangepaste) protocollen 

graag tegemoet en hopen op een geslaagde proefperiode, op basis 

waarvan we kunnen bezien welke aanpassingen en mogelijke  

uitbreiding van de openstelling van De Vliegert kunnen plaatsvinden! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Algemeen Bestuur, 

 

Marie-José van de Kimmenade, voorzitter  

Joop van Zwet, secretaris 
 

*  *  *  *  

Voetbal. 

Jantje: “Mama mag ik vanavond op tv naar de voetbalwedstrijd  

kijken?” Mama: “Ja, maar slechts één helft.” 

Jantje: “Oké, doe de tweede helft dan maar.” 
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Noot van de redactie 

 

Zoals onze voorzitter in haar Voorwoord schrijft zijn we er tot nog toe in 

geslaagd een lezenswaardig en informatief Nieuws Bulletin te maken. 

En dat niet in het minst dank zij de bijdragen van u, onze leden. Ech-

ter, naarmate er bij onze vereniging langer niks te doen is 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. 

 

In het vorige Nieuws Bulletin hebben wij een oproep gedaan aan u 

allen om te kijken of u wellicht over informatie beschikt die wij met on-

ze lezers kunnen delen via publicatie. Dat kunnen bij voorbeeld ge-

dichten, verhaaltjes, versjes, puzzels en/of quizzen zijn. 

 

Er moet onder u heel veel informatie voor publicatie aanwezig zijn, 

maar vaak denkt men onterecht: och, dit is niet interessant. Ook als u 

twijfelt vragen wij u om een bijdrage voor ons Nieuws Bulletin in te le-

veren. De redactie is graag bereid u hierbij te helpen, maar ook om 

uw vragen te beantwoorden. Het is makkelijker dan 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. Dat kan ook via tel. 0492 66 28 24. 

 

 

*  *  *  * 
 

Toiletten 

Een Belg zit in een voor hem onbekend café. Na een paar drankjes 

vraagt hij aan de barjuffrouw waar de toiletten zijn. De barjuffrouw 

antwoordt: “Die zijn verstopt.” Zegt de Belg: “Dan ga ik ze wel zoe-

ken.” 
 

 

mailto:redactie@kersenplukkers.nl
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     Overleden 
 

  

 Mevr. A.J. Koolen - Schoenmakers   26 mei 2020 

 Mevr. A.G.M. v.d. Vleuten - Lenssen  27 mei 2020 

 Dhr. J.Th.M. Smits        1 juni 2020 

 Mevr. L.M.A.J. Feijsman - Verschure   23 juni 2020  

 Dhr. J. v.d. Vleuten       3 juli  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    12  aug 2020 

 Bestuur Kersenplukkers    18  aug 2020 

 Activiteitencommissie      9  sept 2020 

 Bestuur Kersenplukkers    15  sept 2020 
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Nieuwe Leden 

 

 

  Dhr. C. Celie 

  Mevr. M. Celie - van Rossum 

 

 

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 17 aug 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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Korte berichten 
 

Beste rikkers 

De bedoeling is dat De Vliegert binnenkort weer opengaat. Ik hoop u 

zo spoedig mogelijk te laten weten wanneer dat voor de rikclub geldt.  

 

Maar we moeten ons realiseren dat zolang de‘anderhalvemeterregel’ 

geldt wij niet kunnen rikken want dat is niet te doen. 

Ik zou ook niet graag hebben dat er iemand ziek zou worden. 

Laten we hopen dat er snel verandering in de situatie gaat komen  

zodat wij weer gezellig kunnen rikken. 

 

Let op en blijf gezond! 

Met vriendelijke groeten, Math v.d. Boogaard 

 

 

Beste Vliegert trappers 

Het nieuwe jaar begon zo geweldig. Willie was druk met de routes te 

reorganiseren en we begonnen samen aan de planning. 

 

Begin maart was ik bij Willie om alles door te nemen. Hij wilde, omdat 

De Vliegert dicht was, onze leden bij hem thuis laten inschrijven. Dat 

hebben we uiteindelijk niet gedaan. Toen sloeg het noodlot toe. Willie 

raakte besmet met het coronavirus en is ons een paar weken later  

ontvallen. Zijn kinderen hadden een Appgroep aangemaakt zodat we 

met hen en Betsie zijn afscheid op afstand mee konden maken. 

 

Maar hoe nu verder? Ik zal proberen zijn werk verder af te maken. 

Maar omdat De Vliegert nog niet open gaat en omdat het afstand 

houden met fietsen erg moeilijk is, lijkt het misschien wel beter om pas 

het volgende seizoen op te gaan starten. Natuurlijk kan men met klei-

ne groepjes zelf gaan fietsen en wij hopen dat we volgend jaar met 

zijn allen de draad weer op kunnen pakken. 

 

Heel veel groetjes, ook van Jan Janssen. 

Tot ziens, Henny de Pee 
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Samen Zingen 
 

En daar staan ze dan klaar om ons weer blij te laten zingen: drie  

grote tassen met maar liefst 29 mappen. Walter de gitarist heeft de 

1.500 kopieën netjes in plastic mapjes gestoken en de mappen  

helemaal in orde gemaakt. We hopen dat we, als we weer mogen 

zingen, alle 29 mappen nodig zullen hebben. 

Maar daar moeten we jammer genoeg nog even op wachten. 

Het bestuur wil De Vliegert zo spoedig mogelijk op proef openstellen 

voor activiteiten die daarvoor in aanmerking komen. Alle afdelingen 

die open willen gaan moeten dat doen aan de hand van met het 

bestuur afgestemde protocollen. De zangkoren horen daar om 

meerdere redenen helaas nog niet bij, want hierbij is een aantal  

eisen niet goed te verwezenlijken. Denk bij voorbeeld aan 1,5  meter 

afstand houden en mondkapjes dragen; moeilijk om te zingen denk 

ik zo. 
 

Het ziet er naar uit dat het allemaal wat minder wordt met het virus 

maar let op: het waart nog steeds rond. Niettemin hoop ik dat we 

nog dit jaar weer een keer bij elkaar kunnen komen, we wachten af. 
 

Helaas, maar voorlopig zijn we nog steeds gebonden aan thuis  

zingen, maar ook dat kan heel gezellig zijn. 
 

Heel veel gezongen groeten van Maria. 
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Bridgeopgave 
 

De themamiddagen Bridge leveren nog steeds stof voor denkwerk. 

Zeker voor al die bridgers die er niet bij waren. Hier is een derde. Let 

op: deze lijkt op de vorige maar gaat heel anders. 
 

Het N-Z paar heeft ook nu 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn weer 4 vaste slagen (groen). Nu is het een heel stuk eenvoudi-

ger om er nog 4 slagen bij te krijgen. Hoe doe je dat en hoe groot is 

de kans op succes? 
 

Oplossing vorige opgave: Het spel heeft maar 4 vaste slagen. De  

ruitenkleur kan nooit ontwikkeld worden. Er zijn wel andere kansen: de 

uitkomst Ha H moet na een bod van Oost zijn gedaan en zal een  

doubleton zijn. Dat biedt kans op 2 hartenslagen. Als je bij de dummy 

aan slag bent kun je naar je V-10 vork in harten spelen. Later kan West 

wellicht gedwongen raken om in je A-V vork in Sch of Kl te spelen. 
 

Tekst & Afbeelding: Arno Buij 
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Vergadering Afstemming Protocollen 8 juli om 10.00 uur  

 

Beste mensen, beste contactpersoon/bestuurslid van een afdeling of 

dienst. Afgelopen vrijdag heeft het bestuur het “De Vliegert” proto-

col voor de proefopenstelling van De Vliegert opnieuw besproken 

aan de hand van de laatste ontwikkelingen. 

 

Hierna zijn de door de afdelingen aangeleverde afdelingsprotocol-

len besproken en beoordeeld. 

Op basis van de aangeleverde protocollen (welke sommigen nog 

verder dienen te worden uitgewerkt), komt het bestuur tot de  

conclusie dat tot een proefopenstelling zal kunnen worden overge-

gaan. 

Alvorens echter tot daadwerkelijke openstelling over te gaan, willen 

we a.s. woensdag 8 juli om 10.00 uur een bespreking houden met 

alle contactpersonen of afgevaardigden van de afdelingen om ver-

dere toelichting te geven en enkele protocollen van de afdelingen 

nog nader te bespreken. 

Hiervoor zijn alle contactpersonen uitgenodigd  en wij vinden het als 

bestuur belangrijk dat dan ook van alle afdelingen en diensten  

iemand aanwezig is die ook de protocollen kan toelichten en uitleg-

gen aan haar leden, ook al wordt  nog geen gebruik gemaakt van 

de proefopenstelling. Een belangrijk deel van het opgestelde proto-

col zal ook na 1 september naar verwachting van toepassing  

blijven. 

 

Ik verwacht dan ook van alle afdelingen een afgevaardigde of  

bestuurslid. 

 

Tot woensdag en een prettig weekeinde. 

 

Joop van Zwet, secretaris  
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   Welke dieren hebben zich in de zin verstopt 

 

Rekenen 

Jantjes vader hoort zijn zoontje tegen zijn konijn praten:  

"Hoeveel is vijf plus vijf?''  "Waar ben je nu weer mee bezig?" vraagt vader 

stomverbaasd. Jantje antwoordt: "Meester zegt dat konijnen heel snel kunnen 

vermenigvuldigen, maar dit stomme beest kan niet eens optellen!” 
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Oplossing dierenraadsel 
 

 
 

 

1. We hadden het in pretpark Tivoli fantastisch naar onze zin. 

 
2. Deze lange afstand rijden we niet in één dag. 

 

3. Hij houdt zich wel degelijk aan de toegestane snelheid. 

 
4. Ik vind het gemeen dat je mij voor schut hebt gezet. 

 

5. Wat een flauwe grap; ik lach er tenminste niet om. 

 

6. Het nieuwe spel ligt binnenkort in de speelgoedwinkels. 
 

7. Anna rende zo hard ze kon en haalde op het nippertje de bus. 

 

8. Hij mocht met de judoka mee lopen tot aan de mat. 
 

9. Met een schwalbe versiert een voetballer soms een strafschop.  

 

10. In juli belooft het eindelijk zomers warm te worden. 
 

11. Kun jij mij precies vertellen waar Almere ligt? 

 

12. Ik brei geregeld verder aan mijn trui. 

 
13. Je kunt zien dat de restauratie van de oude kerk al flink vordert. 

 

14. In de pauze bracht de ober drankjes rond. 

 
15. De vrije trap ging rakelings langs het doel. 

 

16. Meestal maak ik kermisgeld al in één weekend op. 

 
17. Die snor kan er onderhand wel af zei de kapper. 

 

18. Het lijkt wel of de storm eeuwig duurt. 

Oplossing dierenraadsel 
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Nieuws uit de biljartzaal  

  

Wij hebben ons protocol voor de biljartzaal aan het bestuur ter goed-

keuring voorgelegd. Als dit Nieuws Bulletin uitkomt kijken wij met het 

bestuur naar dit protocol aan de hand waarvan we vanaf 20 juli zou-

den kunnen biljarten. Zodra we groen licht krijgen, zullen we u hierover 

uitgebreid informeren. 

Biljart Reserverings Systeem 

Een belangrijk onderdeel van dat protocol is het Biljart Reserverings  

Systeem (BRS). Dit systeem geeft informatie over de bezetting in de bil-

jartzaal en biedt onze leden de mogelijkheid om online te reserveren. 

Hiermee voorkomen we dat men tevergeefs naar De Vliegert komt om 

te moeten constateren dat de biljartzaal vol is, temeer daar De Vliegert 

in deze vakantieperiode niet open is voor vrije inloop. 

We hebben het reserveringssysteem inmiddels met een aantal leden 

getest en het resultaat was dermate bemoedigend dat we het nu voor 

al onze leden openstellen om te testen. Let wel: het is een test. Dus 

kom niet naar De Vliegert! Het systeem is te bekijken via onze website, 

keuzeblad: Reserveren. 

Competitie  

Op dit moment is er door het protocol geen ruimte om de competitie 

op te starten. Onze Wedstrijdleiding is constant aan het puzzelen hoe 

dit straks te realiseren. 

Biljartlessen 

Na overleg met onze lesgevers is er niet genoeg vertrouwen in de situa-

tie om in september weer les te geven. Men ziet op zijn vroegst het les-

geven in januari weer zitten. We kunnen jullie wel naar de filmpjes van 

GJ-Biljarts op YouTube verwijzen: snap je die ben je al over de helft! 

Hoe verder 

Toen ik vroeger werkte heb ik wel eens gedacht: “Ik wou dat ik een tijd-

je lekker vrij was en niet hoefde te werken.” Ik heb nooit gedacht dat 

dat nog eens uit zou komen en ik probeer er dan ook maar van te  

genieten. Allemaal het beste ermee en blijf gezond! 
 

Ad Brouwers namens 

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 aug 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 

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 

Agenda dag datum aanvang 

 

Afstemming protocollen 

 

woensdag 

 

8 juli 

 

10.00 uur 

Koning 

Wat is het verschil tussen een koning en een boer? 

De koning kan een boer laten maar de boer kan geen  

koning laten. 
 

Raadsel en grapjes in deze uitgave, zijn ingestuurd door Els 

Heezemans en Cor Vreven. 
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