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Via  ’t Patronaat, langs Miet de Kim  naar eigen Home. 

Dus  nu -Diamanten Kersenplukkers-  in De Vliegert. 

  

Het is  niet eenvoudig om 60 jaar geschiedenis in enkele bladzijden te stoppen, maar 

opdracht is opdracht en zo zal het geschieden. Van het uitgebreide overzicht van mijn 

directe voorganger  

dhr. Jan van de Kimmenade, bij het 50-jarig bestaan, zal ik gretig gebruik  maken. Zo 

begin ik dan  maar aan die “vliegende vlucht”. 

                           

Oprichting en voortbestaan. 

  

Vooruitziende bestuurders van de toenmalige K.A.B. zagen, dat in de turbulente 

opbouwfase van Nederland na de tweede wereldoorlog niet alleen brood op de plank, 

maar ook ”spelen” noodzaak waren en zouden zijn voor de ouder wordende mens in onze 

gemeenschap. Zij meldde zich dan ook bij de toenmalige 

pastoor van  

Lierop voor onderdak en ruimte in het patronaat, zodat de 

mannen na hun zware, doorwrochte leven en gedane arbeid 

samen wat konden keuvelen, een kaartje konden leggen en een 

ouwe of jonge konden drinken. Met mate natuurlijk  in deze 

toen nog min of meer gezegende omgeving onder kerkelijk toezicht. Gezien de zeden van 

die tijd mochten de vrouwen nog niet weg van het kolenfornuis of de wastobbe.  

  

Op 28 augustus 1951 werd de oprichting van een   

BEJAARDEN VERENIGING een feit en kreeg een toepasselijke naam, die het 60 jaar 

zou dragen.                     

 

Bejaarden Vereniging ”De Oude Kersenplukkers”   

  

De naam was natuurlijk gekoppeld aan de historie van Mierlo, dat landelijk bekend 

stond als het kersendorp en elk jaar bezocht werd door vele duizenden mensen, om de 

grote optocht te bewonderen en natuurlijk de lekkere kersen te eten! En daarvoor moest 

er natuurlijk massaal geplukt worden. Vandaar!!      

Een half jaar later werd het eerste officiële bestuur gekozen met roemruchte namen, 

voortkomende uit de standsorganisaties, zoals  

dhr. Chr..Liebreks en dhr. M. van Vlokhoven, toen zelf nog “broekies”  tussen de grijze 

duiven van toen, maar zij trokken daarna samen met anderen natuurlijk, wel  ± 35 jaar 

de kar van wat nu wel de ”Zegen” voor  Mierlo genoemd mag worden.   

  

Besturen door de 60 jaar heen. 

  

Dat de vereniging zeer homogeen zou blijken te zijn, kun 

je zien uit de samenstelling van de diverse besturen door 

de jaren heen. Slechts  6 voorzitters,  9 secretarissen en 

10 penningmeesters  plus  ongeveer 40 leden dienden de 

vereniging als bestuurslid in die afgelopen 60 jaar. Pas 



in 1973 verscheen het  eerste vrouwelijke bestuurslid en begon de emancipatie in Mierlo 

als een langzaam kabbelend stroompje  op gang te komen. Vooral de laatste 25 jaar is de 

vrouwelijke inbreng in een soort stroomversnelling geraakt en hebben intussen al ±10 

dames een bijzondere belangrijke taak vervuld in het bestuur en de historie van onze 

vereniging. En hoe kan het anders, de zorgzaamheid en de aandacht voor het zich 

welbevinden van onze mensen kwam daarmee op een hoger peil te staan. Waarvan acte!!   

De instroom voor de dames was trouwens, zoals eerder vermeld nog niet zo gauw 

geaccepteerd en het duurde tot 1952, nadat de pastoor toestemming gaf, om hen ook toe 

te laten.  

De zeden werden in die tijd schijnbaar nog streng bewaakt, ook al had de ouderdom er 

soms al flink ingehakt.  

Toen behoorde men pas met 65 jaar bij de BEJAARDEN. Nu is 50 jaar al een mooie 

leeftijd om toe te treden, al heeft dit laatste meer te maken met de ontspanning die 

geboden wordt, dan iets anders.  

            

  

Bejaard wil men echt niet meer genoemd worden.  

De verlaging van deze toetredingsleeftijd had een grote groei van het ledental tot gevolg.

       

Nog iets om extra trots op te zijn is het feit dat verschillende leden van onze vereniging 

een belangrijke rol hebben gespeeld in de overkoepelende organen als de Unie KBO en 

KBO Den Bosch.  

Dhr. Weijmans was 12 jaar voorzitter van de KBO en automatisch 

ook in het bestuur van de Unie KBO.  

Onze prominente oud-voorzitter dhr. Chr. Liebreks was 

Kringadviseur van KBO Den Bosch en onze  oud-secretaris der 

gemeente Mierlo dhr. Haans  was penningmeester van de KBO Den Bosch, daarna van 

de landelijke  Unie en nu wederom penningmeester van de KBO Den Bosch.  

Verder waren diversen van onze bestuurders actief in de verschillende kringbesturen om 

ook op hoger niveau de, zoals het in de statuten staat: De godsdienstige, zedelijke, 

culturele, sociaaleconomische en sociaal hygiënische, belangen van ouderen in het 

algemeen en van leden in het bijzonder te behartigen.                     

  

Verloop ledenbestand  in 60 jaar 

  

Bij de eerste  jaarvergadering van deze vereniging in 1952 meldde zich 16 vrouwen en 77 

mannen als lid van de vereniging.  

In 1953 waren reeds 181 personen geregistreerd en  sprak men dus niet meer alleen 

maar van mannen maar kwam de emancipatie van de vrouw langzaam op gang.  

Sinds die tijd is er wel meer veranderd en is het aantal dames aanzienlijk groter dan 

mannelijke leden. Het is er niet slechter op geworden. 

Reeds in 1955 werd het 200ste lid geregistreerd en in 1988 werd het 500ste lid feestelijk 

opgenomen.        

Bij de overgang naar de nieuwe eeuw waren er 700 betalende leden.  

Waarom deze exacte aanduiding met betalende?    

Welaan!  

Het is een opmerkelijk feit, dat niet alleen de ontspanning drijfveer was om lid te 

worden, maar heel veel mensen voelden zich  



betrokken bij alles wat ouderen in ons dorp aanging en meldde zich dan ook op de 

geëigende tijd  bij De Kersenplukkers aan, zonder direct gebruik te maken van de 

mogelijkheden en faciliteiten die dat bood. 

Men hoorde wel bij de doelgroep en daar hoorde automatisch ook aandacht voor de 



medemens bij en het medeleven daarmee.  

Nu is het ledental al uitgegroeid tot ruim 1350 en daarmede is ruim 13% van de totale 

bevolking van de kern Mierlo lid van  

De Kersenplukkers. 

  

Contributie 

  

U denkt nu misschien, wat moet je daar nu mee in zo’n overzicht. Ik zal het u proberen 

te uit leggen.  

Ze begonnen in 1952 met een contributie van  

fl. 2,50 per jaar en dit bedrag mocht je ook nog 

betalen met fl. 0,05 cent per week.  

Dat werd ook nog netjes thuis opgehaald.  

Het duurde tot 1969 voordat dit bedrag omhoog ging naar fl. 5,00. Dit was mede nodig 

omdat de vereniging ook contributie moest afstaan aan K.B.O. Den Bosch en de Unie 

KBO. 

  

Het ging langzaam beter in Nederland.  

Via nog enkele stappen werd in 1985 fl. 17,50 gevraagd.  

Toen de gulden een euro werd was de hoogte van fl. 30,= bereikt en werd  de contributie 

netjes omgerekend naar eurohoogte en dat was afgerond € 14=.  

Nu is de contributie aanbeland op € 19,= en hier zit ook de afdracht in voor algemene 

belangenbehartiging via de bonden.  

Dat de contributie niet verder is opgelopen heeft te maken met verschillende andere 

aspecten.  

Zocht het bestuur zelf, in het begin van haar bestaan, nog naarstig naar nieuwe 

ontspanningsmogelijkheden voor hun leden, later werden de mensen, ook door de 

toenemende welvaart, mondiger en gaven zelf aan wat ze wilden uitspoken in hun vrije 

tijd.  

Daar wilden ze zelf ook wel voor betalen.      

 

Ze meldde zich met hun wensen bij het bestuur en dat wilde maar al te graag aan die 

wensen voldoen, mits de kosten niet  

geheel en al op de vereniging zouden drukken en dit tot absurd hoge contributies ging 

leiden. Zodoende kregen de meeste onderafdelingen een eigen bestuur, een eigen kas en 

probeerden dan te roeien  met de riemen die ze hadden. Dat ging voortreffelijk. Toen het 

kaarten, kienen en keuvelen dus werd ingehaald door al die andere mogelijkheden 

groeide de vereniging als nooit tevoren en werden De Kersenplukkers de grootste 

vereniging van Mierlo.  

Dat zadelde het bestuur natuurlijk op met nieuwe problemen.   

  

RUIMTEPROBLEMEN en dus ACCOMMODATIE.!!!! 

  

Zoals eerder al werd verteld startte ze in het patronaat. Daarna kwam men, na enige 

heibel met de pastoor en verbanning uit het patronaat, voor alle toneeluitvoeringen, 

vieringen, feesten, kortom alle activiteiten die de plaats nodig hadden voor zoveel leden, 

terecht in de zaal van Miet van de Kimmenade. In 1958 brak de zon weer door en kon 

men weer terecht in het patronaat. Maar toen de nood het hoogst 

werd, was de redding nabij.(voor eventjes). In 1972 kon men de 

demontabele zaal van zaal Den Heuvel bemachtigen. Na rijp beraad 

met de gemeente en het bijeenschrapen van de benodigde pecunia 

slaagde men er ook nog in, van de gemeente de benodigde grond in 



bruikleen te krijgen. De zaal kwam er en werd zo de eerste eigen verblijfplaats van de 

senioren van Mierlo.   

In de jaren 90 werd de grond voor een symbolisch bedrag van fl. 1,=  van  de gemeente  

gekocht  en via een prijsvraag werd de naam De Vliegert gekozen. Wordt het ooit 

moeilijk dan hebben we via de gemeente toch nog mogelijkheden.  

In de jaren 1977, 1980 en 1993 werd er steeds weer opnieuw  

gebouwd of verbouwd en met de volledige medewerking van de gemeente werd steeds 

geprobeerd, alle schapen in eigen stal te houden.      

     

  

 

 

De Kersenplukkers zelf waren ook niet te beroerd om telkens weer de handen uit eigen 

mouw te steken.   

    

De nieuwe eeuw begon al niet anders. Het toen aangetreden bestuur zag al vlug de 

onstuimige groei en de moeilijkheden, die dat op zou leveren voor het functioneren van 

de verschillende      

afdelingen. De stenen van de sjoelbak vlogen letterlijk om elkaars oren. Dat was niet 

meer verantwoord. 

In samenwerking met het wederom gulle en welwillende gemeentebestuur werden 

nieuwe plannen gesmeed om het oppervlak van De Vliegert ongeveer te verdubbelden.  

Door, wederom geweldige inzet van de leden en beheersing van de financiële kaders door 

het bestuur, werd de klus geklaard binnen het financiële  

kader.   

Zo kregen we toen    de mooiste eigen accommodatie,  

niet alleen van Mierlo maar waarschijnlijk van heel 

Nederland, zoals de trotse voorzitter van toen, bij de 

plechtige opening in 2005 uitriep.  

De Kersenplukkers kunnen vol trots hun diamanten 

jubileum gaan vieren in hun riante gebouw.  

Kersenplukkers proficiat en wees gelukkig. 

  

In het begin gaf ik al aan, te sprokkelen uit het werk van erelid dhr. J.v.d.Kimmenade 

z.g. Zelfs heb ik hier en daar lichtelijk plagiaat gepleegd. Mogen we hopen, dat onze 

bestuurders uit het verleden, die van wegen hun goede werk voor de senioren, vast en 

zeker in de hemel zullen vertoeven, me dit kleine vergrijp willen vergeven, omdat ik 

alleen maar lof heb voor wat zij voor  

De Kersenplukkers hebben gedaan en deze vereniging in 60 jaar tot deze hoogte hebben 

laten stijgen. Zij hebben alles van uit het niets opgebouwd en wij hebben het met GOUD 

EN DIAMANT(en) mogen versieren. 

  

Proficiat namens De Redactie.    

  

 

 


